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مخابرات انبیاء- شهرك انبیاء- خ سپیدار تا پست زمینی میالن 11(انتهاي محمد باقر)اسالمشهر1 21-119میدان نماز- انبار مخابرات- مجتمع پارسیان- دانشگاه سما- الهیه رنجبران- ایثارگران(مدائن)
17-215پل راه اهن-پشت قایق سازي-خ نبوت-انتهاي کاشانی (شایان32و34)-شهرك اله اکبر-خ افراسیابی-کوچه ارکیده14-ایرین-چیچکلو-شهرك طالقانیاسالمشهر2
شیرودياسالمشهر3 انتهاي خ فلسطین و البرز 46 پارك ندایی(ابزاریان) (مظفریه) 17-315میدان نماز کمربندي الغدیربه سمت جنوب شهرك مصطفی خمینی - زرافشان از انتها تا چهارراه حافظ- کوچه 50
17-415روستاي کرك خیابان کاج -کاشانک-جاده نظام آباد - مسیر کانال-جاده شوراباد خ دانیال(انشعاب دامجو)-خ کشتارگاه-تصیفه خانه پاندا - شهر لبنیات میهناسالمشهر4
متري - شهرك طالقانی خیابان ستایشاسالمشهر5 17-515جاده ساوه بعد از بهرام آباد تا میدان نماز - اسالمشهر خیابان سوسنگرد خیابان علی ابن ابی طالب ، انتهاي خیابان امام حسن ، انتهاي خیابان 20
تا پست زمینی دانشگاه آزاد- باغ فیض کوچه هنر- انتهاي باغ فیض تا چهار راه باغ فیض(حافظ)- کوچه کامکار- ابتداي زرافشان تا حافظ و خ امامزاده عقیلاسالمشهر6 21-619کمربندي الغدیر به سمت جنوب- پایانه اتوبوسرانی- تا قبل از مصطفی خمینی- کوچه کاوه- خ صیاد شیرازي(دادگستري)
کامیون داران )اسالمشهر7 21-819ده عباس-شهرك نمایشگاهی (
خ فجر- از ابتداي کاشانی- تا شایان 28- خ ابوذر- فلکه مبعث تا میثاق 23اسالمشهر8 21-919جاده ساوه مقابل خروجی شهرك کامیون داران تا نبش خ تختی (مجتمع نگین- میدان تره بار- ابتداي زرافشان)- خ دارالقرآن (خ محمد تقی)
پست فرمانداري - ابتداي خیابان مدنیاسالمشهر9 23-1021جاده ساوه-ملک اباد-خیابان صیادشیرازي تامقابل فرمانداري-گندم بار-پمپ بنزین میدان نماز-خ باغ فیض تامیدان اول(پست فرهادي-مدنی)اداره برق-ابتداي تختی -خ گاراژصدر - چهارراه باغ فیض (

21-1119جاده ده عباس خ نیروگاه-روستاي ده عباس-نظام اباد-یخ سازي-میان اباد(انتهاامام سجادوخ طالقانی وخ احداثی)اسالمشهر10
17-1215اسالمشهر - مسکن مهر ضیاآباد و ابتداي خیابان کمیلاسالمشهر11
15-1313اسالمشهر مسکن مهر ضیا آباد-جنوب کمربندي الغدیر  -خیابان پارسیان و انشعاب کارتون سازياسالمشهر12
23-1621میدان نماز- مخابرات موسی آباد و شهرداري- راهنمایی و رانندگی خ المهدي تا مخزن ابرسانی- ابتداي خ علی ابن ابیطالب- امام حسن مجتبی- تا پست زمینی پرندیان- خیابان یار محمدياسالمشهر13
13-1711کمربندي الغدیر-ازمیدان نمازبه سمت جنوب تا cng-میان اباد(جان محمدي-خیابان استاد شهریار-رسول اکرم-امیراکرم-احدي خانقاه-بتن پارسیان(دامداري خداداد))اسالمشهر14
21-1819واوان : بلوار گلها - میدان امام خمینی واوان - بلوار الغدیر مجتمع ستایش - شمال بلوار خلیج فارس - خیابان نصر نبوي - مهدیه جنوبی - محمدیه - خیابان استاد شهریار - خیابان مهدیه - کوچه مهستان 21- شمال میدان امام مرکز دیالیز سودهاسالمشهر15
21-2119واوان : سمت چپ بلوار گلهاي واوان - شهرك مسکونی اکباتان - مجتمع تجاري گندم - زمینهاي شهرداري - مجتمع باران - آزادگان قائمیه تا نبش نگارستان 43اسالمشهر16
19-2317واوان  : میالد جنوبی امام زاده عیسی - مسکن مهر استراتوس - خیابان فردوسی - خیابان اسفند - بلوار مفتح - مهستان - هشت بهشت - مطهري - خیابان سرواسالمشهر17
تا انتهاي قائمیه - خیابان جانبازان - خیابان کمیل - خیابان آوینی - خیابان بالل حبشی - خیابان سمیهاسالمشهر18 24-2423شمال کمربندي الغدیر از میدان نماز - خیابان نیلوفر - اورژانس نبش بلوار آزادگان - مجتمع فرهنگیان - قائمیه از کوچه 27
24-2523واوان : عالمه جعفري - خیابان هشترودي - شهداي گمنام - مسکن مهر ضیاآباد- ابتداي عدل آباد قائمیهاسالمشهر19
17-2715شمال بلوار خلیج فارس خیابان سفیر امید (گاراژ روشن)- ابتداي قائمیه کوکب ها تا تقاطع با خلیج فارس- خیابان آریاشهید- انتهاي کوچه 28- روستاي مافین آباداسالمشهر20
13-3011از میدان قائم سمت راست به سمت جنوب تا  تاالر قصر جهان نما - بلوار خلیج فارس سمت جنوب- تقاطع قائمیه خلیج فارس به سمت جنوب قائمیه تا کوچه 27- ابتداي خیابان باهنر تا انتها- خ صارمی- مجتمع افقاسالمشهر21
13-3211جنوب جاده ساوه - خیابان مجازي - سعیدیه - خیابان مدائن - خیابان تربیت بدنی - خیابان جهان آرا- خیابان صاحب الزمان - بیمارستان امام رضااسالمشهر22
متري - خیابان تبلیغات اسالمی- نبش خیابان ابوذر - ك آقازاده- خ  شیشه بري- خ معراجاسالمشهر23 19-3317شمال جاده ساوه از میدان قائم به سمت میدان نماز- خیابان 20
متري سالور- خ نرگس - خ ابراهیمی ایستگاه زباله- بلوار الله- خ بی نظیر- تلمبه خانه اسالم شهر- خیابان مطهري و میدان فاطمه زهرااسالمشهر24 19-3417خ سالور- ایستگاه گاز سالور- خ 14
23-3521روستاي چیچکلو ،شهرك صنعتی چیچکلو ، انتهاي کاشانیاسالمشهر25
13-3611چهاردانگه جاده ساوه شمال جاده تا پادگان شهید جوالیی - شرکت استاد - پاساژ امام رضا - سینجر گاز - پیشتازان - روزنامه ایرانچهاردانگه26
15-3713شمال جاده ساوه حدفاصل شاتره تا بهرام آباد - چهاردانگه خیابان محمودیان ، خیابان صابر ، خیابان کاج ، خیابان سرو ، خیابان شهدا - سکوریت غالمی ، شرکت مکث ، شرکت فوالد متیل ، تکنو فودز ، مدرسه سروش - دامدوشان ، میدان مفیدي - بهرام آبادچهاردانگه27
24-3823واوان : بلوار ولیعصر واوان - نبش گلها به سمت انتهاي ولیعصر - کمالیه به سمت رباط کریم - جاده وهن آباد - جاده فرودگاه و علی آباد و شهرستانکرباط کریم28
خیابان سعدي - 25متري شاهین - خیابان بهاران و شرکت رنگسازي خوش )بوستان29 17-3915رباط کریم - شهرك صنعتی زواره اي - ضلع غربی جاده آدران به شهریار از پل راه آهن تا پل اتوبان ساوه (
13-4011نسیم شهر شهرك تاجیک-پست زمینی  کارخانه جهان پروفیل پارسبوستان30
17-4215نسیم شهر روستاي وجه آباد  اتوبان تهران ساوه-جاده وهن آباد -ایستگاه آپرین در نسیم شهر-احمد آباد-خ کوهپایی تا تقاطع صیاد شیرازي-خ آذربایجان-خ گلها-قسمتی از خ سوم -خ سهیل پست زمینی تلمبه خانه آببوستان31
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- خ?ابان ق?در لو - خیابان طراوت - خیابان ادب - خیابان همت - انتهاي خیابان حجاب - خیابان شیخ مفید )بوستان32 خیابان توحید جنوبی - خیابان نادر محمود? 23-4621نسیم شهر -شهرك صنعتی خیر آباد - خیابان  14متري چمران (
همدانک - شهرك جعفریهبوستان33 CNG اول همدانک تا - خیابان عابدین نژاد - خیابان فردوس - خیابان زین العابدین ) 23-4721نسیم شهر جاده شهریار از پل راه آهن تا صنایع پالستیک پارس - خیر آباد (
17-5015رباط کریم جاده ساوه جاده قرمز و چوب بري-چاله یونجه-خ یخسازيبوستان34
متري اول- بلوارامام حد فاصل خ اول تا مقابل بانک کشاورزي-خ معراج - بخشی از خ دوم وقسمتی از رمضانی- خ خان احمد لوبوستان35 23-5121نسیم شهر خ قاسمی انتهاي بختیاري وبمانی زاده شهرك رسالت -کالنتري وبخش داري-12
23-5321نسیم شهر انتهاي باغ بهشت میدان تره بار-حصارك باال-30متري بوستان باالي کانال-بلوار کشاورز-12متري دوم-کوچه کرمی-خ نبوت صیادشیرازيبوستان36
21-5419نسیم شهر فرمانداري- کلمه-شیر پاژن-زمینهاي کشاورزي اسماعیل آباد-خ امام تا میدان هفت تیر بلوار خیر آبادتا میدان الغدیر خ دادگاه واداره گاز-آتش نشانی -خ مطهري تا خ خان احمد لوبوستان37
خیابان باغ امامی - ضلع شمال شرق میدان رجایی تا خیابان صیاد شیرازي - خیابان 12متري چهارم - مخابرات نسیم شهر - خیابان شتررو - انتهاي 12متري سوم حد فاصل شهریاري تا خرمشهر )بوستان38 17-5515روبروي صبا باتري- خ صنعت- شرکت راه خودرو-دامداري تکچري- خ پارکینگ صبا- صنایع چوبی نورمحمدي  - دامداري خاکویی - نسیم شهر (
19-5817پرند مسکونی-شهرك آفتاب(کوزو)-خ امام رضا تا بلوار امام خمینی و مسیرهاي فرعیپرند39
15-5913پرند صنعتی میدان آزادي خ خورشید-خ کوکب-خ نور-خ بهاران-خ خورشید-خ مهتاب-خ نیلوفر-خ نسترن-خ مرواریدپرند40
19-6117ترانس هاي روشنایی بلوار ورودي پرند مسکونی - دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند - پیست کارتیگ - انبار شهرك و شرکت سدادپرند41
13-6311پرند مسکونی میدان آزادي تا میدان استقالل-بلوار امام خمینی-خ باران-خ نرگس-خ آفتاب-خ طاووس-خ فاخته-خ شقایق - خیابان ارکیده - مسکونی دانشکده انتظامی - خیابان سفیدارپرند42
13-6511پرند مسکونی-شهرك آفتاب(کوزو)-بلوار باکري-جهان آرا و کلیه خیابانهاي فرعی آن - خیابان شهید محالتی - خیابان توسلی - خیابان الله 5پرند43
13-6911پرند مسکونی-ضلع غربی بلوار چمران-ضلع جنوبی بلوار امام خمینی-سفیران صلح-هسا1و2-کیسون-کوزو2-هسا4-شرکت رایون - خیابان پروین اعتصامی - خیابان هاي بیهقی شمالی و جنوبیپرند44
و 10پرند45 و 9 و 7 19-7117پرند مسکونی-ضلع شرقی بلوار چمران- خیابان سنبل - خیابان نور - کوچه هاي میناي3
- بلوار بعثت - مجتمع اینتا پارس - بلوار کوه نور - شهرك ریحانه النبی - شرکت سابیر بین المللپرند46 - بلوار ادب شمال? شمال،کوه نور،22بهمن،خیابان کالنتري18پرند - بلوار امام عل? 24-7223پرندفاز4و5و6،خیابان حریم رودخانه،چهارباندي،انتهاي فاز6،کوز6
خیابان مبین یک - بلوار دانشجو - سبحان سوم - مجتمع دانشجو )پرند47 بهمن ( 24-7323پرند - بلوار 22
24-7523فاز4و5پرند،بلوارچمران،باکري،سفیران صلح،قدر،هسا1،کیسونپرند48
- خیابان مطهري - خیابان چمران - خیابان علی مدي - خیابان سعدي - خیابان کوکب - خیابان پرستو - میدان بهشت - خیابان ستاره - خیابان شقایقپرند49 24-7623پرندفاز3
- خیابان کوهسار - خیابان باغ ویال - بلوار زکریاي رازي - خیابان ستاره - خیابان زنبق - خیابان کوهپایی - خیابان بینالود - خیابان بیستونپرند50 و3 15-7713پرند فاز 2
- خیابان وزوایی - خیابان نرگس - بلوار باباییپرند51 پرند،خیابان حریم رودخانه،خیابان چهارباندي،کوزو2،بلوارامام رضا(ع)،هسا1 15-7813فاز5
اسفندپرند52 شهریور،خ هفت تیر،مرداد،29 آذر،بلواراردیبهشت،خ 17 فروردین،خ 16 پرند،خ مطهري، 12 15-7913فاز4و5
- سمن سوله - ایلیاي کبیر - فرا بتون - خیابان آیت اله صدر - بلوار مفتح - بلوار ولیعصر - زون 6پرند53 شمال? 15-8013پرندفاز4و5و6،خیابان حریم رودخانه،چهارباندي،انتهاي فاز6،فرابتن،کوزو6شمال - خیابان توسار - فاز 6
19-8617خ دادگستري- خ امام خمینی-علی اباد قاجار - خیابان صاحب الزمان - جنوب خیابان طالقانی - خیابان فروردین - امامزاده سید رضا - کوچه صنایع - کوچه شکوفا - کوچه سروچهاردانگه54
19-8717چهار دانگه-خیابان سدید-جاده ساوه-شهرك ماهشهر-روستاي قاسم آباد-خ پشم بافی-خیابان خزایی - خیابان تابان - خیابان چنار سوخته - خیابان امام رضا - خیابان محمدي - پستهاي پیله ، گل صحرا ، ایستگاه پمپاژچهاردانگه55
و کوچه هاي فرعی - خیابان کاجچهاردانگه56 خیابان پیروزي - خیابان بیاتی- خیابان نارون شمالی - خیابان نرگس ) 19-8817چهاردانگه -خ حسین آباد مفرح-جاده ساوه-شهرك مطهري-علی آباد قاجار-مرتضی گرد (
- خیابان جان زمینی - خیابان باهنر -روستاي حسین آباد مفرحچهاردانگه57 19-9217چهاردانگه - خ حسین اباد مفرح-جنوب جاده ساوه شهرك مطهري خ باهنر کوچه یاس1و2و3و4
- مقوا سازي شرق - خیابان اقاقیاي شمالی - خیابان پدر - خیابان حق رنجبر - خیابان حشمتچهاردانگه58 - خا?بان صنعت 3 13-9511چهاردانگه - خ سدید-جاده ساوه-کارخانه سفال-روستاي کاظم آباد-پست سکوریت رحمانیان - خ?ابان دکتر گ?الن?
- نمایشگاه شهر آفتابچهاردانگه59 خیابان حمزه سید الشهداء - خیابان نوین صنعت - کوچه توژال - خیابان باغبان - خیابان کامی صنعت - خیابان سجادي- خیابان گلزار ) دي- سی ان جی-حسین آباد- مراد آباد- خیابان زارع ( 19-9617میدان 9
13-9711چهار دانگه -روستاي عباس آباد-روستاي ولی آباد افراشته-روستاي پالئین(علی اکبر)-دامداریهاي سپه پور-پرورش ماهیچهاردانگه60
13-9811جاده ساوه - جاده حسین آباد مفرح - خیابان خزایی- کاظم آباد و خ مدرس تا پست سکوریت رحمانیانچهاردانگه61
19-9917اسالمشهر - اتوبان تهران قم - از میدان جهاد تا دانشگاه شاهد و آزاد-شهرك گلریز خ امامزاده پالئین(علی اکبر)- دامداریهاي سپه پور-پرورش ماهیچهاردانگه62
، معتمدي ، پاساژ درستیچهاردانگه63 و 2 13-10811کمربندي آزادگان - خیابان ابراهیمی - خیابان درستی - جاده شمس آباد  - شرکت هاي ایران جوجه ، الکتروژن 1
- پستهاي مخزن و پمپاژ آب الغدیر ، کاله ، ایران و غربچهاردانگه64 خیابان گلشن - خیابان گلنار ) - حسن آباد خالصه ( میدان پیامبر اعظم - کوچه الله هاي سوم - خیابان ولیعصر شمالی - خیابان طالقانی - خیابان چناران ) 13-10911جاده احمد آباد مستوفی - احمد آباد مستوفی (
- خیابان تختی - خیابان باهنرچهاردانگه65 ( و 3 و 2 خیابان هاي بوستان 1 - خیابان گریس مارال - خیابان میرزا قوام  - جاده فیروزبهرام گلشهر ( و 4 و 3 11-11009جاده احمد آباد مستوفی - کوچه صباح - خیابان گلستان 1
17-11115حسن اباد خالص-کوي افسران- عصر انقالب - خیابان پیوند فلزچهاردانگه66
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- خیابان قلمستان - خیابان هفت چنار - خیابان انقالب - خیابان پارساچهاردانگه67 و 9 و 8 17-11215حسن اباد خالصه -منظریه -گالیل6
19-11417اسالمشهرجاده ساوه تا شرکت بوتان -حسن آباد لقمانی-گلشهر-ورزشگاه امام علی-جاده ساوه تا سه راه بوتان بسمت گلشهر و پمپاژ آبچهاردانگه68
19-11617چهاردانگه - خیابان فارسیان - خیابان حبیبی عدل - خیابان شهید محمد حسن -باغ اعتماد - خیابان دستغیب میدان درویش کوچه چناري - خیابان علی اکبرچهاردانگه69
خیابان بهارستان دهم - خیابان حاج علی جعفریان - خیابان اقاقیا - کوچه جهاد )چهاردانگه 70 - جهان آباد باال - شکر آباد - مرجان آباد - کاشانک ( - کوچه جعفرآبادي - کوچه امیر ) خیابان مدرسه - خیابان یخچال - خیابان زارع 5 11-12609جعفر آباد جنگل (
19-12717اسالمشهر شاطره - مهران آباد - خیابان طالقانی - خیابان جانبازان - ده ایرانچهاردانگه 71
15-12813چهاردانگه قسمتی ازفیروز بهرام-روستاي ترشنبه-گلدسته - خیابان کارون باغ اسد نژاد - بوستان شهداچهاردانگه 72
21-13319رباط کریم خ سپیدار -مخابرات-بیمارستان فطمه زهرا-امام زاده عماد-خ انتظام ده-شهرك شهرداري - خیابان بخشداري - کوچه والفجر - کوچه محمد تقی - خیابان ناصري - خیابان نیروي انتظامی - خیابان صنایع - خیابان سفیدار دوم - خیابان تولیدرباط کریم73
13-13411رباط کریم روستاي آالرد-ج شهریار-خ سعدي -روستاي پرندك-روستاي کیکاوررباط کریم74
و روستاي انجم آباد و پادگان فلق-روستاي شهرآباد-روستاي حصارساتی-روستاي قجررباط کریم75 13-13511رباط کریم پادگان 33
13-13711رباط کریم-پادگان 23و مخزن بین راهی شهرك خانهرباط کریم76
17-13815جاده پادگان شهرك خانه پرندك -انبار-معدن منگنز-شمالی اتوبان تهران ساوه از پمپ بنزین نگارستان تا ورودي رباط کریم-امامزاده علی اصغر - ضلع شمال شرقی فلکه داودیه - بلوار یادگار امام تا اصغر آبادرباط کریم77
خیابان شوراي اسالمی - خیابان گلستان - خیابان صنایع - جاده رامین و شرکت هاي پامچال آسیا - پویا پلیمر تهران - ویلکو - آذران )رباط کریم78 - روستاي پیامبر - روستاي یقه ( بلوار ابوذر - میدان نور - میدان هجرت - خیابان جانبازان - مرکز بهداشت منجیل آباد ) 15-13913ضلع شرق جاده رباط کریم شهریار بعد از پل اتوبان ساوه - روستاي منجیل آباد (
15-14013رباط کریم پادگان 23رباط کریم79
تا 17- خیابان رجایی - خیابان گلها - خیابان رودکی خیابان حسابی - خیابان مفتحرباط کریم80 19-14217رباط کریم خ فرهنگیان-خ دادگستري-فلکه داودیه-تمام گلستانها از 1
17-14315نیروگاه پرند-مسکن مهر آبشناسانرباط کریم81
17-14415رباط کریم خ شیریندر-ورزشگاه-مخزن آب کوه سیاه-خ مفتح - خیابان سپاه - خیابان وحیدیه - خیابان دانش - خیابان پرورش - خیابان جهاد - اصغر آبادرباط کریم82
17-14615رباط کریم - بازارك - شهرك اشکانیه - کوي کوثر -  خیابان دانیال برق - خیابان باغ ویال - خیابان ارسنجانی - خیابان جهان آرا - پست مخزن آب بین راهی شترخواررباط کریم83
17-14915رباط کریم شهرك صنعتی نصیر آباد- میدان شقایق-خ شمشاد1و2و الی8-خ حسابی-سرو 13و15و16و17و الی25رباط کریم84
17-15215رباط کریم شهرك صنعتی نصیر آباد-میدان شقایق-خ سرو 1و3و5و7و9و11و8و12و14رباط کریم85
خیابان هدایت تیغی - خیابان مخابرات - خیابان گلها )گلستان86 - خ?ابان سردار کاظمی - خیابان رجایی- قلعه میر ( ( خ?ابان عاشورا - کوچه المهد? 11-15509شهرك امام حسین (
11-15709سلطان آباد - 30متري غربی - خیابان یخچال سازي - خیابان مدرسه - خیابان نورگلستان87
11-15809سلطان آباد - خیابان حبیب بن مظاهر - خیابان مصطفی خمینی - خیابان فردوس - خیابان بهشتی - خیابان هشتروديگلستان88
متري سومگلستان89 از ابتدا تا 10 ستاري) 17-16015سلطان آباد - خیابان 30متري شرقی (
17-16115سلطان آباد حریم راه آهن تا خ فکوري باغ مهندس-خیابان آذربایجان - خیابان بهشتی - خیابان صدوقی- ابتدا تا انتهاي خیابان امیر کبیر - سردخانه سبزدشت - خیابان یرانیانگلستان90
بهمن یا انبار شاهويگلستان91 - خیابان 22 خیابان طالقانی - خیابان اصلی الهیه ) - بلوار اصلی گلستان - شهرك الهیه ( - خیابان شکوفه 4 15-16213گلستان - بهارستان 1
-گلستان92 15متري حمام قدیم ) - ابتدا تا انتهاي خیابان سلمان فارسی ( ( و 3 و 2 یاس هاي 1 15-16313گلستان - فلکه دوم - خیابان بهارستان (
- 12متري بهاران - علی آبادطپانچه - پمپ بنزین سالور- دامداري آزاده - کارخانه آسفالت معصومیگلستان93 15-16513صالح آباد - ابتداي 30متري ولیعصر - خیابان  بهارستان 1
و 8گلستان94 و 5 و 4 و 2 - مرکز بهداشت گلستان - نسترن هاي 1 و 3 و2 21-16719گلستان - ضلع شمال شرقی فلکه دوم - خیابان 24متري یاسمن - خیابان دادگاه -خیابان هاي  کاج1
متري سوم ، خیابان هاي فرهنگیان و رازي تا میدان یاس )گلستان95 خیابان 24متري چمران از ابتدا تا 10 - سلطان آباد ( ( و7 میدان اختر بهارستانهاي 6 13-16811گلستان (
خیابان امامزاده قاسم )گلستان96 - خیابان ?اسمن و خ?ابان فرهنگ?ان تا م?دان یاس - خیابان ارغوان شرقی - سمت غرب خیابان ابدام - سلطان آباد ( 13-16911گلستان - ضلع جنوب غربی فلکه دوم - خیابان 24متري بوستان - خیابان بهارستان 7
خیابان آزادگان : خیابان هاي فرعی بهشتی ، بختیاري ، صالحی ، اتحاد ، گلبو ، اطمینان ، گلپایگانی ، قوطی سازي ، نوآوران ، پائیزان )گلستان97 14-17012قلعه میر (
- کوچه چهارم )گلستان98 خیابان دوم - نوین 3 - ضلع جنوب خیابان مفتح ( - خ?ابان پیروزي- خیبان امام سجاد ) خ?ابان چوب بر? 14-17212قلعه میر - خیابان ایثار - ضلع شمال خیابان آزادگان - ضلع غربی جاده ریه تا خیابان امام سجاد (
- خیابان بختیاري تا میالن سومگلستان99 13-17311صالح آباد - سمت غرب خیابان 30متري ولیعصر تا نگارستان 15

متري سوم خیابان مالک اشتر - خیابان دکتر شریعتی- خیابان الوند )گلستان100 بعد از 10 شرقی یا ستاري( - 30متر? ( خ?ابان سلمان فارس? - روبروي حصارچوپان - خیابان 24متري چمران ( کوچه صنعت سوم ) 19-17417غرب جاده امام زاده باقر (
قائم تا انتها به سمت رودخانه گلستان -  قلعه میر ، ریه ، خیابان علم و صنعت و خیابان نوآوران ، خیابان صنایع چوب ، خیابان کوره نوبنیاد  - روستاي ریه خیابانهاي امام حسین و ایثارگلستان101 14-17512واوان - بلوار ولیعصر از خیابان 63
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و نگارستان 11و12- خ امام علی و میالنهاگلستان102 19-17617گلستان صالح آباد شرق خ اصلی-گلستان 14
17-17712رباط کریم جاده ساوه قلعه میر-ج ریه-خ مفتح-خ آزادگان-16متري مطهري1و2و3و4و5گلستان103
معصومگلستان104 17-17815گلستان جنوب جاده ساوه خ امید شیرین -ارغوان شرقی-خ 14
- حصارك پائین ، خیابان باهنرگلستان105 از ابتداي بلوار اصلی تا فلکه اول  ، خیابان هاي ارغوان غربی و فردوس و خیابان مخابرات ) - گلستان ( متري چمران سلطان آباد ) از میدان قائم تا ابتداي 24 17-17915جنوب جاده ساوه (
19-18217کل مجموعه پارك فناوري -فاز یک و دوپردیس106
بضلع جنوبی جاده قدیم بومهن - مجتمع دانشگاه آزاد پردیس  خیابان صنعتگران  -حاج منصور  -خیابان بیات - جنوب شهر بومهن - ترك آباد تا ابتداي  پل بومهن )پردیس107 13-18511بلوار چمران - بلوار سفیر امید - هوا فضا - جایگزین فیدرماهواره : (
13-18611از بلوار چمران پردیس تا ابتداي خیابان معلم  و میدان فلسطینپردیس108
مسکن مهر - ضلع شمالیپردیس109 13-18711بلوار چمران - به سمت مسکن مهر - فاز 11
15-18813بلوار چمران-خ امام رضا- خ سپاه- خ طالیی تا روستاي گلدرهپردیس110
مسکن مهر - ضلع جنوبیپردیس111 15-18913بلوار چمران - به سمت مسکن مهر - فاز 11
پردیس - بلوار سفیر امید - خیابان دهخدا - خیابان معلم - مسکن مهر هساپردیس112 15-19013فاز 3
بضلع جنوبی جاده قدیم بومهن - مجتمع دانشگاه آزاد پردیس  خیابان صنعتگران  -حاج منصور  -خیابان بیات - جنوب شهر بومهن - ترك آباد تا ابتداي  پل بومهن )پردیس113 15-19113بلوار چمران - بلوار سفیر امید - هوا فضا - جایگزین فیدر بومهن : (
ع)پردیس114 15-19213ضلع جنوبی بلوار چمران پردیس الین پیاده رو تا انتهاي بلوار و ابتداي خ امام رضا (
سمت راست جاده اصلی بخشی از روستاي  سعیداباد و روستاهاي سنجریون-طرقیون-منطقه صنعتی جاجرودپردیس115 19-19417جاجرود- از ابتداي  پست 63
خرمدشت  سمت راست جاده  ،پمپ بنزین کمرد  تا منطقه صنعتی کمرد  و روستاي کمردپردیس116 19-19617از پست 63
تا پست پلیس راه اتوبان پردیسپردیس117 19-19717از پست 63
متري غربی خرمدشت-باغک مینویی-جنب خیابان اصلی-تا ابتداي جاده سد لتیانپردیس118 پردیس ،شهرك تپه سیف و 20 15-19913از ابتداي سی متري خرمدشت  و خیابان سوم غربی خرمدشت تا فاز 8
15-20013از ابتداي بلوار خرمدشت شمال جاده تهران دماوند تا مقابل نمایندگی ایران خوردو خ کمرد شرقی تا چهار راه آنتن سازي مریخپردیس119
تا پست پلیس راه اتوبان پردیسپردیس120 15-20213از پست 63
سیار جاجرود و جنوب منطقه صنعتی جاجرود خیابان ده متري احسان تاگردنه زباله دانیپردیس121 15-20513ار پست 63
به سمت فاز دو تا ابتداي پلیس راه اتوبان ، محدوده سه شنبه بازار تا روبروي درمانگاه کوثرپردیس122 23-21121از فاز 5
پردیس و در امتداد بلوار صیاد شیرازي تا تونهاي سالمپردیس123 و 5 23-21221فازهاي 9
پردیس بخشی از کمرد شرقی تا ابتداي جاده سد لتیانپردیس124 23-21521از ابتداي فاز 5
17-22015پارك فناوري - آب انجیرك-محدوده شش هزار واحدي مسکن مهر فاز سه-روستاي کرشتپردیس125
پردیس-فرمانداري- نیروي انتظامی   - عمران پردیس - اطالعات  و مخابرات - پردیس و خیابان فروردین شمالیپردیس126 17-22115فاز 1
17-22315ضلع شرقی  بلوار فروردین جنوبی   تا ابتداي مسکن مهر هسا در بلوار سفیر امیدپردیس127
17-22415ازخیابان آب انجیزك بلوار سفیر امید تا شمال شهر بومهن کنار خیابان اصلی  و روستاهاي لوران -شهرك کشاورزي تا ابتداي  اداره راه بومهنپردیس128
17-22515بضلع جنوبی جاده قدیم بومهن - مجتمع دانشگاه آزاد پردیس  خیابان صنعتگران  -حاج منصور  -خیابان بیات - جنوب شهر بومهن - ترك آباد تا ابتداي  پل بومهنپردیس129
پردیس -تا میدان امامپردیس130 19-22717قسمتی از فاز 2
به سمت میالدنورو محله یک و دوپردیس131 و2 19-22917از میدان گلها  و  غرب فروردین جنوبی و  خیابان مال صدرا و جنوب خیابان امام فاز 1
پردیس -تا میدان امامپردیس132 19-23017قسمتی از فاز 2
17-23115کوي پزشکان - اردوگاه حافظدماوند133
اسالم اباد تا چهار راه گیالوند ضلع جنوب جاده و شهر گیالونددماوند134 13-23411هومند آبسرد -از ابتداي بلوار ابسرد  تا انتهاي جاده قدیم آبسرد - روستاي اتابک  و روستاهاي وادان گلدشت و حصار و هاشمک و منطقه صنعتی دماوند 2
13-23511از جاده سی باغ تا پشت کافه فخرالدین - جاده آچونک - سردخانه هاي میالد و رزازي- باغ زند- روستاهاي اچونک ومغانکدماوند135
13-23611هومند کوهانیها - هنرستان کشاورزي آیینه ورزاندماوند136
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دماوند تا روستاي مشهد  - روستاهاي   سقز دره - قلفک - پست زندان - شرکت نفت - سردخانه هاي رنجبر و حاج آقاییدماوند137 17-23715از 63
دماوند تا شهرك صنعتی و هومند خسروان - شهرك صنعتی آیینه ورزان - چاه کشاورزي عنصر - روستاي زاندماوند138 17-23812از 63
دماوند تا روستاي خاك تپه - شهرداري آبسرد - روستاهاي احران - بی دك - وادان - کیالن - کردك - زیارت پایین و باال - ماران - بوالندماوند139 17-23915از 63
عامري تا ابتداي ورودي شهر آبسرد - کارخانه آب معدنی دماوند - شهرك امامیه - سردخانه ارتشدماوند140 13-24311از پست 63
19-24517ضلع شمالی شهر گیالوند از چهار راه  گیالوند - شهرك توحید - سپاه - ولیعصر - اداره برق - شهرك محک - دمادشت - شهرك گازدماوند141
13-24711از ابتداي چهار راه گیالوند بسمت رودهن تا شهر رودهن - مهرآباد -  خورین - گندك - شرکت امین شیر - خورخوره - عباس آباد -مسکن مهر مهر آباد  -مسیر  نمیر خیابان باهنر و شرکت گچ جبلرودهن142
عامري به سمت رودهن  کارخانه هاي هموطن و آرد مروارید دانشگاه آزاد رودهن - شهر آبعلی تا مشاء -- از پست زمینی حمام شهرداري رودهن تا امام زاده هاشم و ارتش - کریتون - آبعلی - سادات محله - مبارك آباد -بخشی از روستاي مشا  -رودهن143 11-25009از پست 63
11-25109گالهک - بخشی از شهر رودهن  بلوار شریعتی و خیابان شهید سجادیان  تا روستاي ایراء - آردینه - جورد - چنار غرب - دکتر همایون -رودهن144
19-25217از روبروي بیمارستان به سمت تهران تا دلیچایی- جنگلک- هواشناسی- ماکرویو- شرکت تهران گوار- دشت ناصر-امین آبادرودهن145
13-25311بلوار چمران-بلوار سفیرامید-بلواراصلی بومهن ضلع شمالی تا رودهن شهرك الهیه و الله صحرا و خیابان چمران تا بلوار اصلی رودهنرودهن146
19-25417از روبروي بیمارستان تا گردنه امین آباد  قسمت پایین دست جاده-  روستاهاي هرانده و فرح آباد - روستاي انزها -مزداران-دهگردان-حصاربن-آتشان-سیمین دشت-محمودآباد -کبوتر درهفیروزکوه147
17-25715شرکت نشاسته گلوکز- جاده قدیم مازندران-خیابان شهید فامیلی- شهرك هاي ایثار و خاتم -جمشید آباد -اداره برق-از ابتداي جاده قدیم  تا انشعاب امام علی -شرکت آهکفیروزکوه148
17-25915روستاهاي شهرآباد -دهین-بادرود-جلیزجند-دشت کلفور-نام آورفیروزکوه149
17-26012از جهاد کشاورزي تا میدان امام علی -قسمتی از دشت کلفور و کل شهرك صنعتی علی دره - شرکت تامین ماسهفیروزکوه150
-کنگرخانی- چاههاي علی اکبرخانیفیروزکوه151 پیرده - درده - گاوده - کدوده-کالرخان - گور سفید -طارم- طرود و ارو ) 17-26115از راهبند امیریه  تا روستاهاي جاده سمنان (
15-26313جنوب جاده امام رضا، گل و گیاه ، عمران مراتع ، گاراژ کامیونداران، آبرسانی تهران، اسالم آباد، خ رستگار، خ کلهر، زمان آباد دوم، سه راه سیمان، استوك، سایت، دامداري مشهدي هاخاوران152
23-26721شرکت کناف ایران-ایران گچخاوران153
17-26915خاورشهر جنوب جاده امام رضا-پمپ بنزین-بتن جمشیدي-مجتمع رضویه-محمودآباد-خ رفعتی-بیمارستان عراقی-اصفیاخاوران154
17-27015جایگاه سه منظوره سوخت خاوران-روستاي عباس اباد عالقه مند-ش ص بهارستان-ش ص کاوه-ش ص حصارامیر-امامزاده یعقوب-شهرك ثامنخاوران155
17-27215خوشنام 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 صفادشتخاوران156
متري حدید- خیابان اللهخاوران157 17-27415شهرك صنعتی خاوران-سایت آهن کاران-مجتمع توتک- 18
17-27515شهرك صنعتی خاوران - سایت فن آوران- سایت ماشین سازان - نوآورانخاوران158
17-27615شهرك  صنعتی خاوران - سایت چوب فروشان - درودگران - بلوار جانبازان-سایت فلزتراشانخاوران159
19-27717قاسم آباد-کریم آباد تهرانچی-کشتارگاه ماکیانی-گچ خجستهخاوران160
17-27815خاورشهر-تره بار-خ شاهلو-خ البرز-خ الوند-خ زاگرس-خاتون آباد-شمال جاده خاوران-مجتمع برقه ایی-خ امام حسین-خ ایران گچخاوران161
- ایرتویا - سایپا پرسکهریزك162 19-34517محله شهر سنگ - مخابرات شهر سنگ - روشنایی محدوده شهر سنگ - اتوبان بهشت زهرا - خیابانهاي 1،6،7،8
15-35013جنب بلوار فلسطین،  بهشت زهرا، سه راه بهشت زهرا،غرب جاده قم، درمانگاه پمپ بنزین گلشنی، بلوار بهشتی، سایت ادارات، بخشداري، ثبت احوال، بقایی، کریم آباد، قلعه سنگی، تبائین، پادگان کهریزك، پمپ بنزین گلشنی، بلوار بهشتی، سایت ادارات، بخشداري، ثبت احوال، کریم آباد، قلعه سنگی، تبائین، پادگان کهریزكکهریزك163
15-35113جنوب بلوار فلسطین-غرب جاده قم-روشنایی شمال حرم-خ کاشانی-خ کرمی-خ زارعی-خ کوشش-فراست-خ عباسی-خ توریست-خ فیروزي-خ جهاد-کریستال-خ منصوري-سازمان آب- خ جهاد-فرهنگسراي آفتابکهریزك164
19-35217شمال بلوار فلسطین-خ ولیعصر-مجدآباد-10متري دماوند-افراز-مجیدآباد-مجتمع خلیج فارس-خ کیش-عاطفیکهریزك165
خرداد، مجتمع فردوس، خ آیت اهللا طالقانی، مخابراتکهریزك166 بهمن جنوبی ، میدان فاتحی، خ 15 21-35319باقر شهر، بلوار فلسطین ، خ 22
21-35419شرق بلوار فلسطین-مسکونی گاز-بلوار سفیرامید-ورزشی فدك-گاز شهري-گاز مایع-درسون آباد-خ ظفر-کمربندي ورامین-کشتارگاه عزیزیان-نجم آباد-خ جان بزرگی-نفت خام-سولفور سدیم-اسماعیل آبادکهریزك167
متري امام خمینی، صدیقیانی، جاده قدیم قم، خ گله داري، پاسگاه جدید، پزشکی قانونی، پمپ بنزین کهریزك، پاساژ انصاري، شرق جاده قم، شهرداري باقر شهرکهریزك168 بهمن جنوبی ،  منبع آب سازمان آب، 30 21-35619باقر شهر، بلوار فلسطین ، خ 22
17-35715جنوب بلوار فلسطین-میدان چله دوان-سوله بحران قمصر-مجتمع انرژي کشور- نیک سیرت-دهیاري قمصر-شهرك یاس 1-خ سبز مجید آباد- آتش پنجه- باسکول هاتفیکهریزك169
بهمن شمالی-خزایی-پارك نوروزي-مصطفی خمینیکهریزك170 بهمن جنوبی--بلوار امام خمینی شرقی-22 23-35821باقرآباد-خ22
متري سبالن-توچال-دماوندکهریزك171 17-36015شمال بلوار فلسطین-شهرك صنعتی تجریشی-بوستان جنگلی-خ البرز-24
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بهمن-خ خزاییکهریزك172 23-36121خ امام شرقی-موقوفات فیروزکوهی-خ نواب صفوي-خ بیج باقر شهر-خ عیسوند-عطر نرگس-عطر سیب-پارکینگ شهرداري-طالقانی شرقی-میدان فاتحی-خ 22
، آذر ، پاییزانکهریزك173 و 3 و 2 17-36212شهرك صنعتی شمس آباد - شهرك آلومینیوم کاران - خ فروردین شمالی و جنوبی - خ اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور ، مهر ، آبان،1
- بلوار نگارستانکهریزك174 13 ، 15 ، 9 ، 1 ، 5 ، 17-36312شهرك صنعتی شمس آباد -گل سرخ هاي 3
- گلسرخ 5کهریزك175 - ضلع غرب بلوار بهارستان - گلبن 1 6 ، 8 ،4 ،19 ، 17-36412شهرك صنعتی شمس اباد - بلوار بوستان - خ گلبن 2
17-36512ش ص شمس آباد - میدان گاز-گلسرخ 2،6کهریزك176
، 8کهریزك177 و گلشن 6 3 ، 17-36612شهرك صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، بهاران شمالی، بلوار نارنجستان، گلبرگ 11، 9، 7، 5
و 2کهریزك178 17-36712شهرك صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان گلشن هاي 14، 12، 10، 4
17-36812ش ص شمس آباد - غرب بلوار نگارستان - گلسرخ 8،10،12کهریزك179
21-36919ضلع شرق بلوار بوستان-گلبنهاي 10، 12، 14، 16، 18کهریزك180
17-37012شهرك صنعتی شمس آباد  -شهرك آلومینیوم کاران - خ اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور ، مهر ، آبان ، آذر ، دي ، بهمن ، اسفند شمالی - بلوار شافعی -کهریزك181
، 7کهریزك182 ، بازارچه نگارستان، گلبن 5 17-37112گلبن 3
، 6کهریزك183 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، 15 ، 17-37412شهرك صنعتی شمس آباد  - بلوار گلستان - گلشن هاي 17
، 19کهریزك184 14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 4 ، 3 ، 2 ، 17-37512شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار گلستان - گلشن هاي 1
و 2کهریزك185 17-37612شهرك صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، بلوار نارنجستان، گلبرگ 14، 12، 8، 6، 4
و 7کهریزك186 17-37712شهرك صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، گلبن هاي 19، 17، 15، 13، 11، 9
و 9کهریزك187 و 10، بلوار زکریاي رازي، بهار4، 5، 6، 7، 8 9 ،8 ، و 8، بلوار استقالل میخک 10، بلوار بوعلی سینا، نرگس 6، 7 17-37812بلوار نگارستان، بلوار پروفسور حسابی، یاس 4، 5، 6، 7
17-38212کارخانه لوله ماشینکهریزك188
و 3، مجتمع هشتاد هکتاري، شقایق 1، بلوار جمهوري اسالمیکهریزك189 و 3، سنبل 2 و 5، بلوار زکریا رازي، بهار1، 2 و 3،  بلوار آزادي، بلوار بوعلی سینا، نرگس 1، 2، 4 17-38612بلوار بهارستان، بلوار نگارستان، بلوار دشتستان،  بلوار پروفسورحسابی، یاس1، نسترن 1، 2
17-38812شهرك صنعتی شمس آّباد، بلوار نگارستان، آلومینیوم کاران، خیابان اسفند، بهمن جنوبی، آذر جنوبی، آبان3کهریزك190
17-38912داخلی شرکت لوله و ماشینکهریزك191
19-39817بلوار حسن آباد-بعد از پست زمینی افضلی تا سر اتوبان تهران قم-کوجه سنگبریها-روبروي شهرك شمس آباد-روستاي سلمان آباد-چاه آّب شهرك شمس آّباد-روشنایی تهران قم-شمیران نو-خ هفتم تیر-خ شکوفه-خ مهسار شتابکهریزك192
حدفاصل پلیس راه تا زباله دانی واقع در مهدي آباد)- باربري - مقریه کنارگرد-خ درختی و رستوران 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 -کهریزك193 19-39917روشنایی ج قم (
11-40109روبروي 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 -کهریزك194
شهریور - میدان عشقی - قیصرآباد - گل نرده - فوالد ذوالفقار- رویینه-کهریزك195 11-40509خ شهید مدنی - جاده واوان -خ کاج - خ 17
11-40809غرب جاده قم-مخابرات قاسم آباد-مسکونی دهنو- هنرستان کشاورزي رجایی- توت سفیدکهریزك196
21-41019جنوب خ شهید مدنی، خ صبح صالح، خ هفده شهریور، تانک ایران، دستمال کاغذي نوعدوست، خ هفده شهریور، خ پارس پولیکا، میدان عبدل آباد،کهریزك197
جنوبی-کفش پیام.کهریزك198 و 5 4 ، 3 ، متري شورآباد تا خ ششم جنوبی- شهرك امام حسین - عسگر اوالدي - شهرك امام حسن - خ مخمل کاشان- روغن موتور- خ 2 21-41219ابتداي 60
60کهریزك199 جنوبی - خ فوالد - بسیم گوشت - میرآخوري - قلعه نوچمن شمالی - خ 9 - مرغداري شریفان - روستاي دهتویه - دامداریهاي دهتویه - چاه آبهاي کشاورزي عرب امینی - خ کوثر - خ 8 19-41317- متري شور آباد - خ نورد یاران - خ قیر - الوند- پادگان سپاه - انبار نیروهاي مسلح - پادگاه سپاه - پاسداران تیپ 75
شمالیکهریزك200 7 ، جنوبی،  خ 6 و 8 متري شورآباد تا خ ششم جنوبی، خ 6، 7 11-41609بوستان نهم، بوستان هشتم ، ابتداي 60
11-42209شرق 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 میالدکهریزك201
17-42415نیکنامده - لواسان بزرگ - چهار باغ - برگ جهان - شاه نشین - کاکدر - بور زند - عالئین - کالن - سیرانلواسانات202
17-42515کارخانه سابق گچ تهرانلواسانات203
11-42809ضلع 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--لواسانات204
15-43213حد 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 -لواسانات205
21-43319ضلع 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 -نجارکاللواسانات206
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11-43409روستاي دربند سر- درود- شمشکپایین- شمشک باال- روستاي سپید ستان- -روستاي جیرود- جاده اصلی حد فاصل جیرود به سادات محل میگونلواسانات207
21-43619میدان جهاد-خ شهید نوراهللا پازوکی-شهرك فرهنگیان-بلوار سپاه-20متري مقداد-فدك7و8-خ فرهنگسرا-خ مطهريپاکدشت208
21-43719بلوار دانش آموز -شن وماسه کریمی-بهار- خ غربا- م قدس-شکوفه-یاسر7پاکدشت209
21-43819بلوار دانش آموز -مسجدجامع-م قدس- مخابرات -فرمانداري-بلوار قمی جنوبی-بلواررحیمی-خ مطهري-شهرك زینبیهپاکدشت210
23-44021ترك آباد - قوهه - عفاف-بلوار سپاه-م شهید کلینی-میراخوري-انتهاي کانال آب جنوبی-خاتون آباد -بلوار کشاورزپاکدشت211
23-44121شهرك گلکار-جاده قزالق-قلعه نوامالك-انتهاي قوهه-شهرك نهضت-جاده قلعه نو امالكپاکدشت212
13-44211میدان جهاد-خ ذوالفقاري-برزگر-بلوار سپاه مسکن مهر شمس الشموس-شهرك کرمانیه-نقشینه-بلوار قمی شمالی-جماران-بلوار علی بن ابیطالبپاکدشت213
متري مدرسهپاکدشت214 13-44411شرکت آذربال-تهران سفالین-فرون آباد خ آزادي-قشالق فرون آباد -آجرپرجال-حاجی آباد-قشالق حاجی آباد-علی آباد قیصریه-کارخانه هاي آجر میرداد و فوالد پارس-آجر اردیب- قشالق قلعه نو امالك- خ بیابانگرد- خ 10
13-44511فرون آباد دوم-باغ بهشت-دستغیب-خ مقدادپاکدشت215
- ابتداي خ موتورآبپاکدشت216 13-44611ابتداي خ میرآخوري-خاتون آباد جنوب جاده امام رضا - کفش عدالت- گرمابه وحدت - خ بدر3
13-44711خاتون آباد شمال جاده خاوران-خ طوبی-باهنر-خ اسفند-خ رجایی- خیابان آذرپاکدشت217
23-44921فرون اباد خ موتوراب- انشعاب پارسا- خ کندي- خ حمزه رضا- امامزاده حمزه رضا- خ قزوینی- خ نمک صالح- خ بیت المقدس3پاکدشت218
-خ پرواز منش-انتهاي خ مطهريپاکدشت219 و 2 23-45021ج حصار امیر - ج شهرك انقالب-ج کانال آب شمالی-خ صنعت 1
15-45113خ کوهسار قیامدشت - خ پونل - خ امام خمینی - حصار امیر - توچال - پادگان سپاهپاکدشت220
الی 3-کانال جنوبی-خ حقیقت-کنديپاکدشت221 و 5-فتح المبین 1 و4 و 2 23-45221خاتون آباد جنوب جاده امام رضا-خیابان بیت المقدس 1
23-45421ابتداي خیابان مطهري-کانال آب شمالی- خ محب-خاتون آباد خ اردیبهشت-خ دمنده-آرد ورامین-بیمارستان شهداي پاکدشتپاکدشت222
15-45913مجتمع مظفر - دانشگاه ابوریحان - خ اصغر محمدي - توحیدها-کوچه نساجان(پشت دانشگاه)پاکدشت223
15-46013میدان پارچین-بلوار شهداي رحیمی-باغ بهنیا-شهرك دانشگاه-چاههاي سازمان آب شهرك دادگستري-حوزه علمیه-گلبرگپاکدشت224
خردادپاکدشت225 15-46213حوزه المهدي- شمال جاده امام رضا تا پارك دانشجو -بلوار خرمشهر-خیام- الهیه -شکوفه - خ هالل احمر - بلوار 15
23-48421جاده امام رضا شریف آباد بطرف پاکدشت جنوب جاده-جاده صفائیه-جاده جمال آباد-کارخانه هاي شن و ماسه-جاده راهداران - کارخانه آرد بهیاب - روستاي خسرو- جاده کلینپاکدشت226
23-48521روستاي کریم آباد - شمال جاده - دامداري ورشان-روستاي کلین-آشیانه سبزپاکدشت227
24-48723شریف آباد -پلیس راه -  شرکت نوبر سبز -ابتداي روستاي آفرین - فرخ آباد - ابراهیم آباد - حصارمهتر - عبدل آباد - علی آباد خرابه - جاده کهریزك - خلیف آباد - روستاي مندکانپاکدشت228
24-48823شن راه اهواز-ج گاز-ج جمال آباد-کشتارگاه هدهد-مخلوط شن-ماکادام-خ بابا طاهر-کارخانه هاي شن و ماسه در جاده جمال آبادپاکدشت229
19-49617شمال جاده امام رضا بطرف آلوئک-کبود گنبد-سرخه حصار- آلوئک-بستان پیرا - کوشش رادیاتور - حدید مبتکرانپاکدشت230
19-49817جاده امام رضا-شهرك نرگس-شهرك سامانشهر-شهرك قائم-آلوئک-خ آقایی - خ بنایی -پاکدشت231
19-49917مسکن مهر امام رضا - خ محالتی - خ زنبق - خ زیتون - خ انصار - خ شقایق - خ شبنمپاکدشت232
19-50017بلوار امام رضا - میدان پارچین - مجتمع فرهنگیانپاکدشت233
11-50409روستاي چنگی-جاده پارچین-دانشگاه پیام نور-کانال یبر-یبر-حصار امیر-دیزماري-شهرك امام رضاپاکدشت234
- خ ورزشگاهپاکدشت235 و 2 11-50509جاده حصار کلک-گلزارباال-محله اصفهانیها - گلزار پایین - خیابان ابوذر 1
15-51513دو راهی قیامدشت- تعاونی ناجا-ج شهرك انقالب-حصار امیر- خ عالمه -سادات-قیامدشت-خ بهشتیپاکدشت236
23-51621مجتمع آرمان -جاده قیامدشت ب سمت حصار امیر-شهرك انقالب-ج حصار امیر- شهرك یاسپاکدشت237
23-51721قرا کرد-شهرك نارنجستان-شهرك بهار-انتهاي طالقانی-خ قیام-شهرك15خرداد-اسکندر آباد-شهرك گلها-خ مخابراتپیشوا238
19-51817حبیب آباد-قاسم آباد-روستاي چالتاسیون-شعیب آباد-طارند پایینپیشوا239
21-51919کمربندي پیشوا به طرف ورامین-فیل قلعه-شهرك اردستانی-شهرك فدك-خ باهنر-خ صداقت-کهنکپیشوا240
19-52417پارك جنگلی پیشوا-خ طالقانی-میدان امام-حرم-خ سناردك-باغ کوه-شهرك قائم-مصطفی آباد-پاساژ نگینپیشوا241
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19-52517ج پیشوا بطرف جلیل آباد- جلیل آباد-محمودآباد نو-محمودآباد کهنه-غیاث آباد-قشالق جلیل اباد-حیدرآبادپیشوا242
24-52623پیشوا- بلوار دانشگاه - مسکن مهر خورشید هشتمپیشوا243
24-52723روستاي علی آباد اهیه - مرغداري ارتش- غیاث آباد- روستاي جامکاران- روستاي یام- روستاي صالح آباد-شرکت آشیانه سبز - طارند باالپیشوا244
13-53011جیتو به طرف قرچک-چاههاي آب سازمان آب-روستاي فردیس -قشالق جیتو-خانه کارگر-شهرك الغدیر-شهرك امام حسنقرچک245
24-53123میدان پوئینک -شهرك نگارستان-مجتمع یاس سفید  -اختصاصی مخابرات-خ تمدنی پشت یاس سفید-میرزایی جنوبی-شهرك شفا یحیی-شهرك سپهر آشیانقرچک246
24-53223کمربندي شمالی به سمت داود آباد-انشعاب شیشه سازي-ج آسفالت-مهرخواه-رضی آباد-شرکت کمیکال-شرکت مهرخواه-چاه مقیسه-قشالق داوود آباد-خ ولیعصر-کارخانه ناز مرغ -خ شعبه نفتقرچک247
- خ رضوانقرچک248 24-53323میدان پوئینک -شهرك دادگستري-شهرك پارس سرام - شهرك کارگران ري -سرسبز 8
17-53415کمربندي شمالی به سمت داود آباد- داودآباد قشالق اول و دوم-جاده سعدآباد-شرکت اشراق - انشعاب موتورابقرچک249
و 5قرچک250 و 4 17-53515ابتداي جاده پوئینک- سرسبز8- میرزایی خ امام خمینی- پارك15خرداد- شهرك آپادانا- انشعاب سازمان آب-روستاي صالح آباد -ج صالح آباد - مجتمع باب الحوائج - صنعت 2
17-53615باقرآباد -شهرك باب الحوائج-مجتمع مالاقایی-شهداي گمنام- مافی آباد-منبع شور- الحدید-بی بی زبیده- خ گلستان-زیباشهرقرچک251
17-53812آجر ثبات-روستاي ولی آباد-انتهاي ولی آباد دباغیها-ابتداي خیابان امین آباد-ابتداي خ ولی آباد-شرکت لندن بریک-دباغیها-روستاي ولی آباد-حمید آباد-انتهاي خ محمد آباد بعد از خط آهن-روستاي محمد آبادقرچک252
متري - باقر آبادقرچک253 متري- دادگستري- زیبا شهر 12 19-54117خ خامنه اي -ایستگاه ژیان- زیباشهر بلوار 24
19-54217کارخانه پارسرام-باالخان زیادي-خ ولی اباد-خ گوهردشت-انتهاي خ محمداباد-نوراباد-بوستان111قرچک254
19-54517مخابرات-خ آزادگانقرچک255
متري برق-خ الحدید-خ گلستان-خ فتح 7و9و13و15قرچک256 19-54617ایستگاه ژیان-مجتمع مسکونی بسیجیان-پست جامپاس-17
19-54717شهرك فرهنگیان-نقشه درازه-خانه شهرك کارگر-پارك ولیعصر-شهرك قائم-خ ایران زمین-مجتمع امام رضا-شهرك ابوالحسنی-بوستان 132قرچک257
19-54817شهرك طالئیه - اداره برق قرچک-دادگاه-سازمان آب-مجتمع اداراتقرچک258
17-54912جاده تهران قرچک - قلعه نو-چاله طرخان-شهرك موزاییک سازان-مقیم آباد-قمی آباد-روستاي  عشق آباد-نظرآباد-حسنک-ایستگاه بهرامقرچک259
- حسینیه عربها - خ شهابقرچک260 17-55012آتش نشانی-خ رجائی-خ شهاب-کمربندي شمالی-خ باهنر بطرف کوره ها-آجر مانا-پلیس راه-بازپروري-گل تپه کویر-مهدیه 40
13-55111مجتمع نرگس-میدان ستاري-قلعه نو-طالب آباد-دامداریهاي قلعه نو جاده زمان آباد-کمربندي شمالی قرچک-جاده قلعه نو به سمت فیروزآباد-ش ص ولیعصرقرچک261
13-55311شهرك الهیه-شرکت سفالران-خ ابوذر-شهرداري-خ باهنر-شهرك فجر-شرکت ایتالران-بیمه قرچکقرچک262
و 9و 10و 11و 12و 13.ورامین263 17-55412پوئینک جنوبی - خیرآباد جنوبی - مجتمع الغدیر -  فرعی دوم و سوم بعد از خط راه آهن- صنعت 6و 8
24-55523قشالق داوود اباد-پرورش ماهی-سعداباد-حسین آباد- به سمت شرکت اشراق-به سمت سعدآباد-حسین آباد-به سمت مدرسه باغخواصقرچک264
سازمان مسکن-گلشهر-امام علی-مسکن جوانان - مجتمع مسکونی آریاقرچک265 و 9و15و17 سرسبز5 15-55613جاده ورامین-میدان کفن پوشان-پوئینک جنوبی و شمالی-سرسبز7
19-55717روشنایی کمربندي چیتگر-شرکت ویما بلوكقرچک266
17-55815جاده خورین- خورین- کشتارگاه خورین- پوئینک جنوبی مقابل پست63- خیرآباد انتهاي خ زواره - خ ورزشگاهورامین267
17-55915اتوبان گرمسار-جاده چرمشهر-رودخانه شور-فخر آباد-شرکت اشراق-کویر آباد-چهار راه آب باریک-تقی آبادشهرستان-حاجی آبادساالر-امامزاده آب باریک-شرکت مهتاب صنعت- آجرصدفورامین268
19-56017اتوبان گرمسار-جاده چرمشهر-جاده حسن آباد-اردوگاه-بنیاد-امور زندان ها-بوالقیطاس-بیدگلی-شرکت جماران-ولیعصر 500-حسین آبادورامین269
21-56219میدان ولیعصر بطرف خیرآباد-خیرآباد شمالی- بروجردي - لرآباد -  خیابان سیراوندورامین270
24-56323خیراباد-خیابان سیمرغ -خ زواره-خ مخابرات قدیم-پمپ بنزین خانی-امامزاده طاهر-بلوار امامزاده طاهرورامین271
17-56512جنب خط اهن خیرآباد به سمت زیرگذر-خ کارگر- خ صنعتگران-خ بهرام مصیري- خ نبات سازي-صنعت4و5- مجتمع الغدیر به سمت فرعی دومورامین272
19-56617دانشگاه آزاد پیشوا-راه آهن پیشوا-جاده سلمان آباد-سلمان آباد-قلعه بلند-روستاي علی اباد محیط-حصار کوچک-حسن آباد کوه گچ-امامزاده عبدا..-عسگرآباد-ورامین273
17-56712سازمان جغرافیایی -محسن آباد- نظرآباد- شهر جوادیه - جاده حصار حسن بیک  - شهرك ص مالآقایی-خاوه - اصالح بذر-حصارکوچک-حصارباال-حصاراولیاورامین274
19-56917جهان اباد -جاده سایت -الله هاي بهشت-انشعاب الریجانی-جاده جهان اباد-روستاي نصیرآباد-جاده سایتورامین275
13-57411شهرك گاز - قاسم آباد - احمدآباد - خالدآباد - یوسف آباد-ق عمروآباد-شمس آباد-ایجدانکورامین276
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11-57709ترمینال-صادقعلی - خ فکوري-بلوار قدوسی - خ چمران - کاشی حصار-بیمه کارخانه قندورامین277
11-57809شهرك اداره برق-کمربندي پیشوا-م بسیج-بلوار امام رضا-ده وین-ده شریفا-انبار جهاد -بیمارستان مفتح-شرکت سایپا-مسکن مهر خالدي-شهرك فجر-شهرك سپاه-شهرك ژاندارمري-باغ صالح-روستاي دهماسینورامین278
خرداد-خیرآباد-آجرنماي سپیده-خ علیشاه-جاده خورین فرعی دوم سمت راست- 6متري سومورامین279 21-57919جاده قرچک-فرهنگیان-قنات-میدان 15
11-58009خیرآباد جنوبی- خ والیت فقیه-سنگبري-گل تپه-بیمارستان15خرداد- سی تی اسکن محمد-کارتن سازي-مرغداري آرونیورامین280
17-58115عمروآباد-خ صدرایی-بلوار اصفهانی-شهرك اصالح بذرورامین281
15-58213خ باهنر-سیلو- میري- میدان امام حسین-حامدي -خ سینما-خ شهداورامین282
15-58313جنب سپاه-پارك پاي پل-بلوار باهنر-ابتداي اسماعیلی خ جنب دادگاه-اداره برق-م امام حسینورامین283
13-58511شهرك مدرس-خ بهشتی-جاده باغ خواص-موسی آباد کاشانی - حسین آباد-روستاي باغ خواص-اقبالیه-علی اباد باغخواص-خ بهرام مصیري بعد از خط راه اهنورامین284
13-58711روغنکشی تا کهریزك-چاله شنی-مجتمع شاهد-کاظم آباد-ولی عصر4-محله الیگودرزیهاورامین285
13-58811شهرك زیتون-قشالق عمروآباد-عمروآباد-کالهدوز-مدنی-نقاشان-فرزانگان-موسی آباد بختیاريورامین286
15-58913فلکه اول عمروآباد-مجتمع احمدي-مسجد جامع - چنار-شهرك رضی-خ طالقانی-خ مالهادي-م امام خمینی-اداره بازرگانیورامین287
15-59013خ آزادگان-اسفند آباد-خ بهشتی-فرجی-سکینه بانو-خ کاشانی-خ چوببري-جاده قلعه سین-مجتمع سما-فلکه دوم عمرواباد-شهرك مخابرات-شهرك رضیورامین288
21-59119شهرك فرهنگیان-مزرعه شمسی-ادارات ورامین-خ بهشتی ترمینال قدیم-خ محمودي-خ شهدا-بانک ملی-کرمانی-اسماعیلی-مسجد جامع-ساختمان پزشکانورامین289
13-59311کمربندي پیشوا - میدان بسیج-قلعه سین-اسالم آباد-قشالق معین آباد-معین آباد-سوره-بوالعرض-تجره-شمس آباد-زواره ورپیشوا290
24-59423بلوار دانشگاه-چاله مورت شهرك نقش جهان-کهنک-جاده محمدآباد عربها-ج علی آباد محیط-خ درختی خاوه-دامداري خمسه-کوره مرادي-حاجی آباد عرب-حصارسرخورامین291
تا 12-فاز یک اندیشه خیابانهاي شاهد غربی-میالد-معلم و کوچه هاي ارغوان یک تا دوازدهماندیشه292 اندیشه، خ معلم کوچه هاي ارغوان 6 13-59611شهرك مریم-خ آتش نشانی-فاز 1
مصطفی خمینی-خیابانهاي کوثر و اللهاندیشه293 و 3 13-59711شهرك مریم میدانهاي 2
15-59913فاز 1اندیشه و شهرك جعفریه- خ درختی -خ سوم و چهارم-مالرد ویالي شمالی- خ کالهدوز-خیابانهاي صیاد و زمردي-هاشمی نژاداندیشه294
13-60011بلوار والیت-مدرسه هشترودي-مجتمع سینا-سرآسیاب خیابان دانش غربیاندیشه295
13-60211فاز یک اندیشه بلوار والیت کوچه اطالعات-بانک ملی-مجتمع مهستاناندیشه296
و کوچه جالل آل احمداندیشه297 و 15 و 13و 14 15-60313فاز  یک اندیشه انتهاي بلوار مدرس -شهرك رفاه و شقایق 12
11-60409بازارچه ابتداي بلوار نیلوفر فاز2-خیابان مینا-خیابان بهاره غربی-مصیب زاده،مطهري شرقی،دانش شرقی،مخابرات مالرد-شهرداري مالرد-اداره برق مالرداندیشه298
مجتمع هاي مسکونی آفتاب و امیر و ارکیده و حدیث و پامچالاندیشه299 17-60515ساختمان شوراي اندیشه-بازار نقش جهان-فاز4
اندیشه-خیابان توحید شمالی-بلوار گلهاي شرقی-بلوار شورا-خیابان فروردین-خیابان همت-میدان خلیج فارساندیشه300 و فاز5 15-60613فاز4
اندیشه-خیابان فردوسی شرقی- شهرداري-خیابان ولیعصر-خیابان سروستان-خیابان مرواریداندیشه301 23-60821فاز 3
اندیشه خیابان استاد شهریار-مجتمع فرهنگیاناندیشه302 اندیشه-بلوار گلهاي غربی و بلوار شوراي جنوبی-مجتمع تجاري مهستان-فاز4 15-60913فاز 3
و 15- خیابان ارتش و کوثر 2اندیشه 303 اندیشه - خ طالقانی- خیابانهاي ارغوان 12 15-61013فاز 1
اندیشه- مجتمع زیتون- مخابرات فاز 2- آتش نشانی- خیابان بوعلیاندیشه  304 15-61113فاز 2
اندیشه- خ فردوسی غربی-خیابان دانش آموز-خیابان چمران-ضلع جنوب کانال-ضلع غرب فاز3-خیابان جالل آل احمداندیشه  305 13-61211فاز 3
15-61313ورزشگاه ثمريالبرز306
17-62013شمال کمربندي چیتگر پادگان خیبر-معادن صابرانشهر قدس307
17-62213میدان معادن شن و ماسه اي ابرغانی-کبیررود-زرنام-عالی شن - آسفالت ریز- ابر راه گلستان و ...شهر قدس308
17-62313بعد از میدان معادن- آکام شن- آسفالت شهرداري تهران-پارسا شنشهر قدس309
17-62413محمدیه-هالل احمر-معدن سعیدیه-کالنتري میدان امام حسین-مدرسه صیاد-خیابان استقالل-بلوار شورا از میدان امام حسین تا 4راه شاه بداغیان-20متري ولیعصر-کوچه هاي دستغیب و نور-خیابان واحد و کوچه رازي-شهرك نیروي انتظامیشهر قدس310
17-62513ضلع شرقی چهارراه هفت جوي- شن و ماسه ابرغانی- معادن ارتش و معادن امید شن و ..شهر قدس311
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17-62615بزرگراه فتح مجتمع صنایع کالهدوز-بلوار تولیدگران-خیابان فن آوران-خیابان صنعت یکم-کوي کاوه - مجتمع صنعتی پویاشهر قدس312
17-63013معادن شن و ماسه صابران و وشکو و پیمان شن و رودسلمان و معدن نمونهشهر قدس313
17-63313معدن شن بیز و معادن قدس یک و دو و سه-مهیار سنگ شکن-معدن وشکوشهر قدس314
11-63709بلوار جمهوري-خیابان امیرکبیر-خیابان سخایی-بلوار امامزاده-کوچه ویال-کوچه ارغوان-خیابان گلبرگ جنوبی-خیابان گلچین یکم تا چهارم-شهر قدس315
11-63909بلوار جمهوري-خ امیرکبیر-کوچه بلبل-کوچه مهران احمدي-کوچه نغمه-کوچه چلچله-روبروي فرمانداري-دبیرستان خشکباري-کوچه سخایی پور - خیابان دلگشا - مجتمع تجاري ابریشمشهر قدس316
11-64009چهل و پنج متري انقالب- سردخانه بازرگانی- اداره برق شهر قدس- خیابان سرهنگ فردشهر قدس317
11-64109خیابانهاي صنعت یک تا پنج-خیابان شهرداريشهر قدس318
و صنعتگران-باغ ملیشهر قدس319 23-64321بلوار تولیدگران خیابانهاي صنعت2
19-65417کارخانجات بهمن- ایران وانت- کابل ایران-شهر قدس320
17-65515کفش ملی-خیابان توانبخشی-آسایشگاه سالمندان-خیابان سامان-امامزاده حضرتین-سه راه کاروانسرا سنگی-بانک صادراتشهر قدس321
17-65715شهرك مسکونی دانششهر قدس322
21-66619بلوار شادچاي تاالر ایران-خ عالمه طباطبایی-خ پوریاي ولی-کوچه شاهی و میثم تمار و طراوت- بلوار تعاون کوچه هاي الدن و شبنمشهریار323
13-66711بیمارستان تامین اجتماعی-دادگستري-خیابان جویبارشهریار324
21-66819شهرك اداري شهریار-خیابان دولت -ژالتین کپسول-ادارات آگاهی-پزشکی قانونی- کمیته امداد - فرمانداري شهریارشهریار325
- خیابان گسترش پالستکشهریار326 15-67013صباشهر خیابانهاي پروفیل سازي - عابدین نژاد - خلیج فارس - نوري - شایان- خیابان شهید بیژن تاجیک و بخار صنعت - خیابان صنعتکده 110
و شمال خیابان حبیب زند- مرغداري طالئی- گاوداري عشاقی- سبالن -سعیدآباد خیابانهاي وحید یک  و سه و خیابان آزادگان و خیابان سبالن سوله و پانزده متري یاس سوله بهرام,سروش,بنفشه,چمران,حاج مسعود,گلها-کوچه اسدا.. زند-.شهریار327 11-67209سردخانه استقالل-خیابان تهران شن-خیابانهاي  -خیابان هاي وحید یک و وحید 2
17-67415خیابان المهدي ایرانیان - خیابان تهران شنشهریار328
19-68117شرق جاده رباط کریم- خیابان آزادگان-خیابان سامانلو-اطعمه پارس-تاالر باغ پدر-ارغواندشتشهریار329
13-68311ابراهیم آباد-کردزار-شهرك بهاران-گلزار شهداي کردزار-میدان کوزه امیریه-خیابان امام رضا-کوچه پانیذ-خیابان کاجشهریار330
19-68417شهریار بلوار کشاورز-خیابان شهید بهشتی-بانک ملی ولیعصر-چهارراه امام خمینی-شهرداري شهریار-بیمارستان امام سجاد- خیابان بنت الهديشهریار331
15-68513بلوار امام خمینی وحیدیه-بلوار خامنه اي-خیابان نواب صفوي-بلوار شهدا-اداره برق وحیدیه-مخابرات وحیدیه-چهارراه جوقین-بلوار شهید امینی-کوچه آوینی-امامزاده یحییشهریار332
15-68713بلوار آزادگان نبش خیابان شهداي مخابرات-کوچه مهرگان-خیابان فاطمیان-خیابان دباغ زاده-شهریار333
19-69017شرکت کاله وخیابان چالوکه-خیابان چارکی-بهشت رضا-خیابان شهید رستمی-خیابان شهید فرشاد-کوچه فرجی-کوچه نگین-کوچه جباري-مجتمع صنعتی پارسه-کوچه همت-گلبین گازشهریار334
23-69121میدان نماز-خ باغستان-مجتمع تجاري نبی زادهشهریار335
-مجتمع باغ مفید- دهشاد باال - روستاي الورد - دهشاد پایین -شهریار336 دي) شرقی - نصیرآباد خیابان رودخانه (9 و 14 19-69617خادم آباد خیابان 10
17-69715لبنیات بهتک - شهرداروشهریار337
17-69815خیابان دامداري تلیسه-مرکز تعویض پالك-قره تپه-میدان نماز-کوي سحر-خیابان بهار دینار آباد-خیابان شهدا-مسجد امام حسین-خیابان سعدي-باغ شبنم-کوي جهان سبز-اسکمانشهریار338
17-70015رضی آباد پایین-کمربندي محمداباد-خیابان عباس آباد-خیابان بهشتی-خیابان کرشته-خیابان ترابی-اداره برق شهریارشهریار339
17-70115ضلع جنوب بلوار پلیس-شهرك مطهري-پمپ بنزین جهان آرا-خیابان 22بهمن-نصیرآباد خیابانهاي امام خمینی,مدرس,بهشتی,حسین جانباز,16متري اکبرآباد-کوچه غدیرخم-کوچه بهارشهریار340
بهمنشهریار341 17-70315جاده بها-خیابان شهردارو-شرکت ایران مایه-ده بها-کشتارگاه پرنده پرداز-شن و ماسه شهریار-سردخانه 22
17-70415محمدآباد-خیابان قمربنی هاشم-رضی آباد باال-کوي همایونفر-خیابان گاوداري-خیابان راش برشهریار342
وایینشهریار343 21-70719شهرك شاهد - ضلع شرق بلوار شهدا - خیابانهاي نرگس شرقی - الله شرقی - یاس شرقی - دادسراي شهریار- مخزن آب شاهد - خیابان بعث 5
- تاالر تچرا- ایستگاه هواشناسی شهریار- ایستگاه تقلیل فشار گازشهریار344 21-70819شهرك مسکونی شاهد-وایین خیابان بعث 5
13-71111صباشهر خیابان مالک اشتر-خیابان امام حسین-خیابان جهاد-خیابان بهشتی-قندیشادشهریار 345
13-71211جاده آدران ضلع شمالی -اسدآباد-خیابان بسیج کهنز-خیابان کشاورزان-خیابان طاللقانی-خیابان ملت 1تا 3شهریار 346
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19-71517خیابان چناران و فاخر - روستاهاي محمودآباد و خلج آباد - خیابان پاییزان و بهارستان- خیابان آزادي - شهرك الله -شاهدشهر خیابان معلم - خیابان تعاون - خیابان شهید زارع و کوچه هاي زکات و کوچه فرهنگسرا - کالنتري شاهد شهرشهریار 347
15-71713خیابان بنی علی-تولید 3-صنعت- شهرك مصطفی خمینی-یادگار امام و بوستان هاي 2،3،4،5شهریار 348
17-71913قلعه کردها- اتحاد نوین-چاه آب افشار-معدن شن ریزان-معدن ستاره شهریارشهریار 349
15-72013باباسلمان خیابان گلزار شهدا-کوچه شهید بغدادي-خیابان شهید کریمی,مهستان-کوچه هاي تجارت,علی نصیر-مجتمع صنعتی علیزادهشهریار 350
15-72213جاده رباط کریم-مرغ خانگی-ورودي یوسف آباد صیرفی - ورودي فردوسیه خیابان طالقانی-خیابان 15خرداد-خیابان کارخانه قند-کوچه افشارشهریار 351
13-72611امیرآباد توانبخشی-خیابان برجلو-خیابان پوریاي شرقی و غربی-روستاي علی بیات-خیابان پرستو-کشت و صنعت ارم-خیابان پگاه-خیابان الله روستاي شش-شرکت پارس آکام- شیرین آباد-چهارباغ-امیراباد کالهچیصفادشت352
21-73019شهرك صنعتی صفادشت - بلوار فروردین - اول ، چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم غربی و هفتم و هشتم شرقیصفادشت353
17-73315خیابان ولیعصر مهردشت-روستاي خاتونلر-روستاي ارغش آبادصفادشت354
17-73415خیابان رعنا-اردوگاه امام خمینی-میدان کاج-خیابان افتخاريصفادشت355
17-73515صفادشت خیابان فرهنگسرا-بلوار حسین آباد-خیابان شادفرسا-دانشگاه پیام نور-یوسف آباد قوام خیابان مخابرات-مسکن مهر فازهاي 1و2و3صفادشت356
23-73721فاز3اندیشه-خیابان نگارستان-خیابان توحیدجنوبی-خیابان بیات جنوبی-مجتمع تجاري زیتون- خیابان باهنرمالرد357
15-73913فاز یک اندیشه بلوار مدرس تا خیابان هاي یکم تا هشتم-بلوار دنیامالی خیابانهاي شقایق نهم و دهممالرد358
15-74013مارلیک بلوار ارغوان - دبیرستان دکتر حسابی - انتهاي خیابان امام خمینی نبش  امام حسین - چهار راه بهشتی - کوچه امینی اولمالرد359
مارلیک- بلوار ارغوان-خیابانهاي گلزار,گلسار,فرهنگیانمالرد360 15-74213قلعه فرامرز تا فاز 3
19-74617مالرد خیابانهاي ایثار-افشار-دهقانپور-شهدا-حسینیه-سلیمی-مصیب زاده-مطهري شرقی-دانش شرقی-مخابرات مالرد-شهرداري مالردمالرد361
15-74713میدان ارتش-خیابان امام حسین و خیابانهاي ورزش,کاشانی,مخابرات,ظفرمالرد362
15-74913ضلع شرقی بلوار ابن سینا-میدان سپاه-خیابان کسري-خیابان دکترحسابی-میدان گلها-خیابان پرنیان-آبفاي گلستان3مالرد363
13-75111اسفند آباد - قلعه سید - گاوداري لواسانی - حصارشالپوش- روستاي سیابمالرد364
24-75223شهرك شاهد ضلع غرب بلوار شهدا - خیابانهاي شقایق یک تا چهارده - خیانهاي مریم و یاس غربی - خیابان چمران - ایستگاه تقلیل گاز شهریار- ایستگاه هواشناسیمالرد365
24-75323حصارك غفاري - لم آباد خیابانهاي رضوان - اول تا هشتم لم آباد - یگانه - آزادي - آزادگان - ویالدشت - پرچم سازيمالرد366
17-75515خوشنام 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 صفادشتصفادشت367
15-75713شهرك مریم خیابان استاد شهریاراندیشه368
23-76021شهرك مریم کوچه هاي عطار و حافظ - مالرد ویالي جنوبی خیابانهاي اول تا نهم - خیابان شهید سلیمی قشالق - موسسه تحقیقات ایران و چین - پنیر چیستا-خیابان لوله گازمالرد369
15-76213کوي تسفون و مالرد ویالي شمالی - خیابان سلیمیمالرد370
23-76821فرارت-بکه میدان کبوتر-بلوار  رسول اکرم خیابانهاي ناهید,زهره,مشتري,نپتون-اصیل آباد-حصارسانی-سقرچین-رنگرزوحیدیه371
21-76919کردزار بلوار امام خمینی- خیابان طالقانی و حافظ و خیابان ولیعصروحیدیه372
24-77023شهرك والفجر خیابانهاي شبنم یکم تا هجدهم-پادگان صنایع دفاع-خیابان شهید ایروانی-وحیدیه373
24-77123یبارك-قجرآباد-سه راهی قجر آباد به سمت مهرچین-خیابان گلبرگ- قارچ گلبرگ بکه-قلعه نو-جوقین-خیابان تختی بکه-ترپاق تپهوحیدیه374


