
شهرستان نام مسئول آدرس  شماره تلفن

شازند  میثم معافی  توره روبروی پاسگاه انتظامی  38643166

اراک محسن صادقی  غفاری... خیابان دانشگاه روبروی خیابان آیت اله 33678787

اراک احمد آقاباقری  خیابان قائم مقام میدان ساعت  33247402

تفرش (عسگری)فاطمه میر حسینی خیابان امام مقابل اداره جهاد کشاورزی  36225121

فرمهین حسین عسگری خیابان امام جنب اداره آموزش و پرورش 33724000

اراک  طیبه دژدار خیابان شهداء روبروی بانک ملی  32275775

اراک  منیر احمدی  خیابان طالقانی میدان رودکی  32767640-41

اراک  زهرا غیاث آبادی چهارراه دکتر حسابی جنب بانک مهر اقتصاد 32237070

اراک دنیا فراهانی سعیدی نرسیده به بانک سپه  نبش کوچه شهید عابدی... خیابان آیت ا 33252691

اراک  رضوان مرادی  شهرک الهیه خیابان پیوند  33679980

اراک  فاطمه آقاجانی  بلوار کرهرود باالتر از نمایندگی سایپا  34178666

اراک  اسماعیل کلهر  نبش کوچه بهادری-چهارراه گردو- خیابان شریعتی 33259180

اراک  مهدی حامدی فیجانی  سنجان خیابان شهید هاشمی جنب بانک سپه  32724692

ساوه  محمد خادمی  3666پالک -میدان جراحی زاده-شهرک فجر 42251900

اراک  محمود عبدلی  خیابان مالک اشتر چهار راه خاتم االنبیا روبروی مسجد 2788674

اراک  محمد صالحی انتهای خیابان شیخ مفید-متری نمک کوریها12 32771785

ساوه  عبدالرضا خلج  شهر صنعتی کاوه باالتر از پایگاه بسیج فیبر نوری مخابرات  42342020

خمین  سمیرا علی محمد کمره خیابان قدس جنب پمپ بنزین سابق نبش کوچه بوعلی 46221755

اراک  ابوالفضل سلیمانی 32225252 متری ملک روبروی بانک سامان 17خیابان شهید رجائی بعداز 

خمین  شهریار خسروی خیابان ساحلی روبروی بیت امام  46222929

اراک  غالمرضا غالمی  خیابان مشهد نرسیده به میدان قائم مقام فراهانی - اراک  32272625

شازند  مرجان ابریشم  کوی فرهنگیان خیابان مالصدرا -شهرک مهاجران  38623637

اراک  مهدیه نوروزی  خیابان رنگرزها پایین تر از چهارراه داوران- اراک  34255290-1

خمین  علی محمدی  بلوار پاسداران ابتدای خیابان جهاد  46336927

اراک محمد سامی بلوار فاطمیه جنب بانک ملت  33661666

آشتیان  طاهره آشتیانی  اداره مخابرات-بلوار امام خمینی 37226111



ساوه  ترمه مروتی  42232492 جنب پیتزا فانوس 18خیابان مطهری نبش مطهری 

میالجرد طیبه حق نظری  خیابان شهداء فلکه دوم  35553899

محالت جعفر داوری  خیابان امام روبروی داروخانه حمید  43220155

شازند  بلوار شهداء -هندودر اعظم عرفانی پور 38424070

آستانه طاهره عسگری  38434771 4خیابان شهداء نبش کوچه نظیری جنب تعاونی 

زاویه بهاره وکیلی خیابان ولی عصر نرسیده به خیابان پاسداران  45264070

اراک حمید رضا کریمی  4169خیابان شهید شیرودی جنب بانک ملی پالک  32231930

اراک  محمد علی طحامی خیابان دانشگاه خیابان استقالل جنب نو سازی مدارس 33673124

خمین  فریدا فالحی  بلوار منتظری جنوبی نرسیده به پل احمد آباد  46232699

کمیجان  ابوالقاسم کوخائی 232ابتدای خیابان امام خمینی پالک  35454185

اراک  محسن محمدی  خیابان جهانگیری نبش کوچه شهید آقایی  32770058

زرندیه  محمد مسعود امانی  آسیابک بلوار جهاد جنب بانک کشاورزی  45228320

شازند  فاطمه سادات هاشمی (عج)ابتدای خیابان ولیعصر-خیابان شهدا 38227546

ساوه  فریبا ایمانی  خیابان شریعتی نرسیده به میدان فلسطین روبروی بانک ملی   42249010

ساوه  شرکت تعاونی ارتباط گستر عزیزی-ساره عزیزی  خیابان شریعتی میدان مادر  42220067

اراک  پروانه مظاهری  خیابان مسجد سید ها مقابل سبحانی 32222224

اراک  ربابه کاظمی مجد  هپکو نبش خیابان امام حسین  33681387

پرندک  نسرین اشرفیان  45284152 بهمن 22ابتدای خیابان 

خمین  حامد جعفر پور  46331633 1 متری قائم پالک 20بلوار شهید بهشتی نبش 

شازند  کاظم نجاری  میدان امام خمینی  38227121

آستانه  کریمی ... نبی ال خیابان امام خیابان شهید شعبانی  38433445

مامونیه  ابراهیم ریاض الحسینی خیابان امام خمینی میدان امام حسین جنب بانک ملی  45224818

اراک  بهزاد احمد پور  خیابان ادبجو چهارراه انوری  32274600

محالت هادی اسماعیلی  محالت میدان آزادی جنب بانک کشاورزی  43221734

ساوه  میالد  اسماعیلی 42245394 12/1ساوه خیابان کارگر جنب کارگر

ساوه  مهدی شفائی  ساوه میدان امام فروشگاه کارکنان دولت  42223721

ساوه  سید وحید صدرایی  ساوه خیابان شریعتی جنب آزمایشگاه کوثر  42236559

خمین  جواد میرزایی  خمین خیابان فردوسی شمالی  46232325



خمین  طیبه رفیعی پل شهید بهشتی باالتر از بیمارستان نبش کوچه شکری  46336644

خمین  احمد کاظمی  خمین خیابان شهداء روبروی فروشگاه فرهنگ   46220150

خمین  اسماعیل براتی  خمین خیابان مطهری نرسیده به میدان سرداران  46230000

اراک  شهین تریوه  33125168 جنب مشاور امالک 26 بلوک 3شهر صنعتی منطقه 

خمین  مجید نجفی پور قورچی باشی بلوار امام خمینی روبروی درمانگاه  46263732

کمیجان  محمد درخشان  کمیجان خیابان معلم  35453777

ساوه  محمد حسین شمس خیابان بهزیستی بعداز سه راه اول ساختمان شمس  42474060

زاویه  وحید قره شیخ بیات  زاویه خیابان امام خمینی روبروی خیابان شهید غالمحسین میرگلو 45262980

تفرش  مرجان زمانی  سعیدی روبروی داروخانه سیدالشهداء.. خیابان آیت اله 36235001

ساوه  محبوبه اصغری  خیابان مطهری سه راه بیمارستان روبروی پست بانک  42239600

اراک  محسن پارسا  خیابان مشهد فلکه قرآن نبش کوچه شهید والشجردی  33259770

نراق  موسوی-مریم ترابی  نراق خیابان امام باالتر از میدان جنب بانک کشاورزی   44462109

ساوه  علیرضا  محمد زاده علداش 42417151 گذر سوم بازار 6ساوه خیابان انقالب 

اراک فریبا علیدوست شهرک صنعتی مصطفی خمینی بلوار قدس روبروی آتش نشانی  33679887

خمین  بهروز عاشق حسینی میدان شهداء بلوار بعثت  46330025

اراک  امیر مسعود میر ناصری  میدان شریعتی روبروی بانک ملی 34029010

دلیجان  جواد محمدی  خیابان شهید بهشتی شمالی  44220511

اراک  عبدالرضا صادقی  خیابان امام موسی صدر نرسیده به پل برق  32226000

مامونیه  کریم اخوان  خیابان امام خمینی سه راهی امامزاده  45225747

ساوه  مهدی بیجار خیابان امام خمینی کوچه صالحی مجتمع تجاری عماد  42200230

ساوه  هانیه نقش بند  بلوار شهید بهشتی روبروی دانشگاه آزاد  42244010

دلیجان  فرزانه محمدعلی خیابان امام خمینی میدان مدرس  44224366

اراک علی طاهری منش 4نبش نصر- کوی ناصریه  32222121

خمین  حسین رضایی خیابان شریعتی روبروی بانک رفاه  46222888

نیم ور  رئیس زاده- محمد کرمعلی  خیابان امام خمینی باالتر از بانک صادرات  43322007

خمین  علی خسروی-زهرا محتشم  خیابان شریعتی روبروی خیابان بسیج  46229300

ساوه-غرق آباد  زهرا امیر حسینی  خیابان امام خمینی جنب بانک مهر  42302000

خنداب  محمود سلیمی  غفاری ...خیابان آیت اله 35622712



خمین  حمیدرضا قربانی  خیابان امامت (عج)خیابان شریعتی میدان صاحب الزمان 46220494

دلیجان  محمد ابراهیمی  خیابان امام خمینی روبروی مسجد اعظم  44220481-2

محالت مرضیه امید بیگ 43233340 6خیابان انقالب کوچه اخالص

شازند  حمید صادقی  38225600 99خیابان انقالب پالک

اراک شرکت مدیران صنعت-مجید انجالسی شهرک صنعتی قطب -سه راه خمین-اراک  34130376

محالت
شرکت -  مهدی مجدیان

تعاونی 
43233320 12خرداد بعد از چهار راه مخابرات نبش بوستان 15محالت 

خمین  محنتی.. نصرت ا کوچه رازی-خ امام خمینی 46232180

شازند  اعظم سلطانی (ع)روبروی حوزه علمیه امام رضا- خ شهید بهشتی 38221069

فرمهین راویه شریفی بی باالن فرمهین بلوار شهید فهمیده نبش کوچه شقایق 33722007

اراک حسین باقری منفرد خیابان شهدای صفری بعداز پل جنب خیابان مطهری 34176064

اراک مجید نیک پور خیابان محسنی نرسیده به تقاطع ادبجو  32273374

ساوه  احمد علیزاده ابتدای بلوار شرقی- میدان عاشورا 42237727

اراک رضا صالحی ابتدای خ دچهارده متری مدرسه- فلکه ولیعصر-مرزیجران  34457541

دلیجان مصطفی ترابی کوچه مسجد جامع خاوه-خاوه 44461655

شازند  صابر لطفی 38236693 4493 پالک 1روستای باغ بر آفتاب خیابان شهید شمسی ساختمان دهیاری طبقه همکف واحد شماره 

(سناورد)خنداب علی یزدانی  پایین تر از خانه بهداشت-خیابان اصلی 35644994

فراهان علی طبری فشکی جنب مسجد جامع فشک-خ امام خمینی 58236124

اراک آزاده شمشیریان  جاده اول-ابتدای حاجی آباد - اراک 34130167

اراک محسن محمدی  جنب بنگاه کریمی- خ مطهری-شهرک ولیعصر 32247380

اراک مژگان مهرپرور روبروی مصالح فروشی واحدی- ابتدای نظم آباد 34034225

زرندیه  علیرضا مبصری طبقه همکف- ساختمان اداری شهرک- شهرک مامونیه  45253800

پرندک  مجتبی جعفرخانلو شهرک صنعتی شهید مهدی پرندک روبروی ساختمان نگهبانی 45284396

خنداب جواد حمیدی (عج)خیابان ولیعصر- (ع)میدان امام حسین-جاورسیان 35643656

فراهان محسن قاسمی نژاد روستای تلخاب- شهرستان فراهان 58233218

شازند  هاشم خانی 7658پالک - میدان قمر بنی هاشم-خیابان امام- (هفته)شهباز 38246000

فراهان شهبازی...اسدا 8457پالک - 3نبش کوچه گلستان - بلوار امام- خنجین 35463232

خنداب سامان قمی ابتدای پارسیان-خیابان ولیعصر-روستای مست علیا-قره چای 35640906

اراک صدیقه فتائی روبروی بخشداری- تن72خیابان - روستای ساروق 33572765



ساوه  محسن لطیفی جنب کشاورزی-خیابان ولیعصر-یل آباد-ساوه 42363131

خمین  علی یوسفی نژاد روبروی اداره جهاد کشاورزی-جاده اصلی چهارچشمه- روستای جوادیه 462261515

خنداب حجت اله اسدی میدان امام حسین-روستای آغداش -خنداب 35634333

اراک تقوایی نیا-مهدیه احمدی 5خیابان امام رضا نبش کوچه عدالت - روستای گاوخانه  34659020

تفرش سجاد جمشیدی جنب بانک کشاورزی-روستای شهراب-تفرش 36263535

ساوه  محسن شمسی جنب درمانگاه شبانه روزی-خامنه ای.. خیابان آیت ا-شهر آوه-ساوه 42434772

ساوه  هاشم آبیار روبروی مخابرات- (ره)بلوار امام خمینی-روستای طراز ناهید-ساوه  42367449

اراک معصومه باقری روستای شهسواران-اراک

کمیجان  معصومه خسروبیگی 35557619 روستای خسروبیگ

اراک حسن داود آبادی 33353597 روستای داود آباد

دلیجان محمد ابراهیمی جاده اصفهان-  شهرک صنععتی دلیجان 44433868

عادل رباط میلی

اراک عباس نظری معصومیه  33546333

کمیجان  محمد یوسفی روستای چهرقان 35461333

ساوه  زینب سلیمی روستای نور علی بیک 42431484

خمین  علیرضا محنتی روستای دهنو 46377275












