نام روستا

نام دارنده دفتر

کد شناسایی دفتر

نشانی

شماره ثابت

کد پستی دفاتر

ردیف

نام شهرستان

نام شهر

72-36-1001

توره روبروی پاسگاه انتظامی

38643146

3866115836

1

شازند

توره

میثم معافی

خیابان دانشگاه روبروی خیابان آیت اله ...غفاری

33678787

3818114496

2

اراک

اراک

محسن صادقی

72-36-1002

33247402

3817713314

3

اراک

اراک

احمد آقاباقری

72-36-1003

خیابان قائم مقام میدان ساعت

3951645761

4

تفرش

تفرش

فاطمه میر حسینی

72-36-1004

خیابان امام مقابل اداره جهاد کشاورزی

36225121

5

فراهان

فرمهین

حسین عسگری

72-36-1005

خیابان امام خمینی (ره)  -جنب اداره آموزش و پرورش

33724000

3953134514

6

اراک

اراک

طیبه دژدار

72-36-1006

خیابان شهداء روبروی بانک ملی

32275775

3816715886

7

اراک

اراک

منیر احمدی

72-36-1007

خیابان طالقانی میدان رودکی

2767640-41

3815167199

8

اراک

اراک

زهرا غیاث آبادی

72-36-1008

چهارراه دکتر حسابی جنب بانک مهر اقتصاد

32237070

3814953147

9

اراک

اراک

دنیا فراهانی

72-36-1009

خیابان آیت ا ...سعیدی روبروی شیرینی سرای امید

32275136

3814879853

10

اراک

اراک

رضوان مرادی

72-36-1010

شهرک الهیه خیابان پیوند

3679980

3814148966

11

اراک

اراک

فاطمه آقاجانی

72-36-1011

بلوار کرهرود باالتر از نمایندگی سایپا

32774888

3831765937

12

اراک

اراک

پرگل بیات

72-36-1012

خیابان شریعتی  -بعد از چهاراه گردو  -نبش بن بست بهادری

34224290

3813143496

13

اراک

اراک

مهدی حامدی فیجانی

72-36-1013

سنجان خیابان شهید هاشمی جنب بانک سپه

32724692

3848137495

14

ساوه

ساوه

هدی محمدی

72-36-1014

میدان جراحی زاده

42239900

3913786836

15

اراک

اراک

محمود عبدلی

72-36-1015

خیابان مالک اشتر چهار راه خاتم االنبیا روبروی مسجد

2788674

3815913487

16

اراک

اراک

محمد صالحی

72-36-1016

خیابان امام خمینی -خیابان  55متری  -انتهای خیابان شیخ مفید -پالک7799

32768990

3816177799

17

ساوه

ساوه

عبدالرضا خلج

72-36-1017

شهر صنعتی کاوه باالتر از پایگاه بسیج فیبر نوری مخابرات

42342020

3914346991

18

خمین

خمین

سمیرا علی محمد کمره

72-36-1018

خیابان آیت اله ..سعیدی خیابان شهید ناصر عزیزیان روبروی مسجد

08652231913

3881814954

19

اراک

اراک

ابوالفضل سلیمانی یزدی

72-36-1019

خیابان شهید رجائی بعداز  17متری ملک روبروی بانک سامان

2225252

3813844395

20

خمین

خمین

شهریار خسروی

72-36-1020

خیابان ساحلی روبروی بیت امام

46222929

3881814565

21

اراک

اراک

غالمرضا غالمی

72-36-1021

خیابان مشهد نرسیده به میدان قائم مقام فراهانی

2272625

3817634116

22

شازند

مهاجران

مرجان ابریشم

72-36-1022

کوی فرهنگیان خیابان مالصدرا

38623637

3991764531

23

اراک

اراک

مهدیه نوروزی

72-36-1023

خیابان رنگرزها پایین تر از چهارراه داوران

4255290-1

3814775594

24

خمین

خمین

علی محمدی

72-36-1024

بلوار پاسداران ابتدای خیابان جهاد

46336927

3881964949

25

اراک

اراک

محمد سامی

72-36-1025

بلوار فاطمیه جنب بانک ملت

3661666

3818653184

26

آشتیان

آشتیان

طاهره آشتیانی

72-36-1026

خیابان استقالل روبروی بانک تجارت

37226111

3967973551

27

ساوه

ساوه

ترمه مروتی

72-36-1027

خیابان مطهری نبش مطهری  18جنب پیتزا فانوس

02552232492

3855195835

28

کمیجان

میالجرد

طیبه حق نظری

72-36-1028

خیابان شهداء فلکه دوم

35553899

3855195835

29

محالت

محالت

جعفر داوری

72-36-1029

خیابان امام روبروی داروخانه حمید

08663220155

3781678545

30

شازند

هندودر

اعظم عرفانی پور

72-36-1030

بلوار شهداء

38424070

3876156186

31

شازند

آستانه

طاهره عسگری

72-36-1031

خیابان شهداء نبش کوچه نظیری جنب تعاونی 4

38434771

3871663545

32

زرندیه

زاویه

بهاره وکیلی

72-36-1032

خیابان ولی عصر نرسیده به خیابان پاسداران

45263269-70

3944153698

33

اراک

اراک

حمید رضا کریمی

72-36-1033

خیابان شهید شیرودی جنب بانک ملی پالک 4169

32231930

3813893993

34

اراک

اراک

محمد علی طحامی

72-36-1034

خیابان دانشگاه خیابان استقالل جنب نو سازی مدارس

33673124

3817964949

35

خمین

خمین

فریدا فالحی

72-36-1035

بلوار منتظری جنوبی نرسیده به پل احمد آباد

08652232699

3881136584

36

کمیجان

کمیجان

ابوالقاسم کوخائی

72-36-1036

خیابان امام خمینی (ره)  -جنب مسجد امام رضا(ع)

08635454185

3851716378

37

اراک

اراک

محسن محمدی

72-36-1037

خیابان جهانگیری نبش کوچه شهید آقایی

32770058

3816686146

38

زرندیه

مأمونیه

محمد مسعود امانی

72-36-1038

آسیابک بلوار جهاد جنب بانک کشاورزی

02565228320

3941735849

39

شازند

شازند

فاطمه سادات هاشمی

72-36-1039

خیابان شهداء -ابتدای خیابان ولیعصر

38227546

3861833669

40

ساوه

ساوه

فریبا ایمانی

72-36-1040

خیابان شریعتی نرسیده به میدان فلسطین روبروی بانک ملی

42249010

3918643176

41

ساوه

ساوه

شرکت تعاونی ارتباط گستر عزیزی

72-36-1041

خیابان شریعتی میدان مادر

02552220067

3918698175

42

اراک

اراک

پروانه مظاهری

72-36-1043

خیابان مسجد سید ها مقابل سبحانی

2222224

3813773637

43

اراک

اراک

ربابه کاظمی مجد

72-36-1044

هپکو نبش خیابان امام حسین

3681387

3818198658

44

زرندیه

پرندک

نسرین اشرفیان

72-36-1045

خیابان  22بهمن ساختمان اداره پست

45282144

3771913418

45

خمین

خمین

حامد جعفر پور

72-36-1046

بلوار شهید بهشتی نبش  20متری قائم پالک 1

08652331633

3881918838

46

شازند

شازند

کاظم نجاری

72-36-1047

میدان امام خمینی

38227121

3861814714

47

شازند

آستانه

نبی ال ...کریمی

72-36-1048

خیابان امام خیابان شهید شعبانی

38433445

3871784335

48

زرندیه

مامونیه

ابراهیم ریاض الحسینی

72-36-1049

خیابان امام خمینی میدان امام حسین جنب بانک ملی

02565224818

3941958799

49

اراک

اراک

وحید راد

72-36-1050

خیابان ادبجو چهارراه انوری

2274600

3814857599

50

محالت

محالت

هادی اسماعیلی

72-36-1051

محالت میدان آزادی جنب بانک کشاورزی

43221734

3781968383

51

ساوه

ساوه

میالد اسماعیلی

72-36-1052

ساوه خیابان کارگر جنب کارگر12/1

42245394

3918957379

52

ساوه

ساوه

مهدی شفائی

72-36-1053

ساوه میدان امام فروشگاه کارکنان دولت

42223721

3913917135

53

ساوه

ساوه

سید وحید صدرایی

72-36-1054

ساوه خیابان شریعتی جنب آزمایشگاه کوثر

42236559

3913774681

54

خمین

خمین

جواد میرزایی

72-36-1055

خمین خیابان فردوسی شمالی

08652232325

3881764176

55

خمین

خمین

طیبه رفیعی

72-36-1056

پل شهید بهشتی باالتر از بیمارستان نبش کوچه شکری

08652336644

3881954143

56

خمین

خمین

احمد کاظمی

72-36-1057

خمین خیابان شهداء روبروی فروشگاه فرهنگ

08652220150

3881845333

57

خمین

خمین

اسماعیل براتی

72-36-1058

خمین خیابان مطهری نرسیده به میدان سرداران

08652230000

3881894565

58

اراک

اراک

شهین تریوه

72-36-1059

شهر صنعتی منطقه  3بلوک  26جنب مشاور امالک

33125168

3818958175

59

خمین

قورچی باشی

مجید نجفی پور

72-36-1060

قورچی باشی بلوار امام خمینی روبروی درمانگاه

46263732

3886116561

60

کمیجان

کمیجان

محمد درخشان

72-36-1061

کمیجان خیابان معلم

35453777

3851755197

61

ساوه

ساوه

محمد حسین شمس

72-36-1062

خیابان بهزیستی بعداز سه راه اول ساختمان شمس

02554274060

3914836644

62

زرندیه

زاویه

وحید قره شیخ بیات

72-36-1063

زاویه خیابان امام خمینی اداره پست زاویه

02565262980

3944115316

63

تفرش

تفرش

مرجان زمانی

72-36-1064

خیابان آیت اله ..سعیدی روبروی داروخانه سیدالشهداء

36226989

3951943689

64

ساوه

ساوه

محبوبه اصغری

72-36-1065

خیابان مطهری سه راه بیمارستان روبروی پست بانک

02552239600

3913955336

65

اراک

اراک

محسن پارسا

72-36-1066

خیابان مشهد فلکه قرآن نبش کوچه شهید والشجردی

33259770

3816854131

66

دلیجان

نراق

مریم ترابی

72-36-1067

نراق خیابان امام باالتر از میدان جنب بانک کشاورزی

44462109

3796185713

67

ساوه

ساوه

علیرضا محمد زاده علداش

72-36-1068

خیابان شهید آوینی  -نبش میدان شهید آوینی

08642235316

3914755754

68

اراک

اراک

فریبا علیدوست

72-36-1069

شهرک صنعتی مصطفی خمینی بلوار قدس روبروی آتش نشانی

33679887

3818145755

69

خمین

خمین

بهروز عاشق حسینی

72-36-1070

میدان شهداء بلوار بعثت

46330025

3881917913

70

اراک

اراک

امیر مسعود میر ناصری

72-36-1071

میدان شریعتی  -ابتدای خیابان شهید بهشتی  -روبروی بانک ملی

32774420

3813612361

71

دلیجان

دلیجان

جواد محمدی

72-36-1072

خیابان شهید بهشتی شمالی

44220225

3791847464

72

اراک

اراک

عبدالرضا صادقی

72-36-1073

خیابان امام موسی صدر نرسیده به پل برق

32226000

3813764314

73

زرندیه

مامونیه

کریم اخوان

72-36-1074

خیابان امام خمینی سه راهی امامزاده

45225747

3941814449

74

ساوه

ساوه

مهدی بیجار

72-36-1075

خیابان امام خمینی کوچه صالحی مجتمع تجاری عماد

02552200230

3913933431

75

ساوه

ساوه

احمد روحانی وزیری

72-36-1076

خیابان طالقانی  -چهارراه ولیعصر(ع)  -به سمت خیابان کارگر

42218188

3918688499

76

دلیجان

دلیجان

فرزانه محمدعلی

72-36-1077

خیابان امام خمینی میدان مدرس

4224366

3791177178

77

اراک

اراک

علی طاهری منش

72-36-1078

کوی ناصریه  -خیابان ظفر -نبش نصر 4

08632222121

3817885318

78

خمین

خمین

حسین رضایی

72-36-1079

خیابان شریعتی روبروی بانک رفاه

08652222888

3881734161

79

محالت

نیم ور

محمد کرمعلی

72-36-1080

خیابان امام خمینی باالتر از بانک صادرات

08663322007

3784147886

80

خمین

خمین

علی خسروی

72-36-1082

خیابان شریعتی روبروی خیابان بسیج

08652231040

3881135734

81

ساوه

غرق آباد

زهرا امیر حسینی

72-36-1083

خیابان امام خمینی جنب بانک مهر

42302000

3931814764

82

خنداب

خنداب

محمود سلیمی

72-36-1084

خیابان آیت اله...غفاری

35622712

3841873695

83

خمین

خمین

حمیدرضا قربانی

72-36-1085

خیابان شریعتی میدان صاحب الزمان(عج)خیابان امامت

08652220494

3881174844

84

دلیجان

دلیجان

محمد ابراهیمی

72-36-1086

خیابان امام خمینی روبروی مسجد اعظم

44220481-2

3791786417

85

محالت

محالت

مرضیه امید بیگ

72-36-1087

خیابان انقالب کوچه اخالص6

43233340

3781983695

86

شازند

شازند

حمید صادقی

72-36-1088

خیابان انقالب پالک99

38225600

3861686671

87

اراک

اراک

شرکت مدیران صنایع

72-36-1091

اراک شهرک صنعتی قطب

34130376

3819954938

88

محالت

محالت

شرکت تعاونی خدمات ارتباطی سبز محالت

72-36-1092

محالت 15خرداد بعد از چهار راه مخابرات نبش بوستان 12

43233320

3781965551

89

خمین

خمین

نصرت ا ..محنتی

72-36-1093

خیابان آیت اله سعیدی  -کوچه شهید افسریان

46232180

3881845848

90

شازند

شازند

اعظم سلطانی

72-36-1094

خ شهید بهشتی -روبروی حوزه علمیه امام رضا(ع)

34221069

3861813748

91

فراهان

فرمهین

راویه شریفی بی باالن

72-36-1095

فرمهین بلوار شهید فهمیده نبش کوچه شقایق

33722007

3953154598

92

اراک

اراک

حسین باقری منفرد

72-36-1096

خیابان شهدای صفری بعداز پل جنب خیابان مطهری

34176064

3831747818

93

اراک

اراک

72-36-1097

خیابان محسنی نرسیده به تقاطع ادبجو

32272938

3818469595

94

ساوه

ساوه

احمد علیزاده

72-36-1098

میدان عاشورا -ابتدای بلوار شرقی

42237727

3917643645

95

اراک

اراک

مرزیجران

رضا صالحی

72-36-1099

فلکه ولیعصر -ابتدای خ دچهارده متری مدرسه

34457541

3857137371

96

دلیجان

دلیجان

خاوه

مصطفی ترابی

72-36-1100

کوچه مسجد جامع خاوه

44461655

3795136715

97

شازند

شازند

باغ بر آفتاب

صابر لطفی

72-36-1101

خیابان شهید شمسی ساختمان دهیاری طبقه همکف واحد شماره  1پالک 4493

38236693

3863184493

98

خنداب

خنداب

سناورد

علی یزدانی

72-36-1102

خیابان اصلی-پایین تر از خانه بهداشت

35644994

3845117646

99

فراهان

فرمهین

فشک

علی طبری فشکی

72-36-1103

خ امام خمینی-جنب مسجد جامع فشک

58236124

3957136781

100

اراک

اراک

حاجی آباد

آزاده شمشیریان

72-36-1104

ابتدای حاجی آباد -جاده اول

34130167

3819968183

101

اراک

اراک

محسن محمدی

72-36-1105

شهرک ولیعصر (عج)  -خیابان مطهری  -نرسیده به کوچه ایمان 6

08632245865

3819633673

102

اراک

اراک

مژگان مهرپرور

72-36-1106

ابتدای نظم آباد -روبروی مصالح فروشی واحدی

34034224

3838117938

103

زرندیه

مأمونیه

علیرضا مبصری

72-36-1107

شهرک صنعتی مامونیه  -ساختمان اداری شهرک -طبقه همکف

34457541

3941895171

104

زرندیه

خشکرود

مجتبی جعفرخانلو

72-36-1108

خیابان حبیب بن مظاهر -جنب پمپ بنزین

45422489

3776195890

105

خنداب

جاورسیان

جواد جمیدی

72-36-1109

میدان امام حسین (ع)  -خیابان ولیعصر

35643656

3845163983

106

فراهان

فرمهین

محسن قاسمی نژاد

72-36-1110

خیابان امام خمینی (ره)  -روبروی بانک کشاورزی

58235979

3957141916

107

شازند

شهباز

هاشم خانی

72-36-1111

خیابان امام خمینی (ره)  -میدان قمر بنمی هاشم

38246000

3864147658

نظم آباد

تلخاب

108

فراهان

خنجین

109

خنداب

خنداب

110

اراک

ساروق

111

ساوه

ساوه

یل آباد

112

خمین

خمین

جوادیه

علی یوسفی نژاد

113

خنداب

خنداب

آقداش

حجت اله اسدی

72-36-1117

114

اراک

اراک

گاوخانه

مهدیه احمدی

72-36-1118

خیابان امام رضا(ع)  -نبش کوچه عدالت 5

115

تفرش

تفرش

شهراب

سجاد جمشیدی

72-36-1119

جنب بانک کشاورزی

36263535

116

ساوه

آوه

محسن شمسی

72-36-1120

خیابان آیت اله خامنه ای  -جنب درمانگاه شبانه روزی

42434772

3915167684

117

ساوه

ساوه

طراز ناهید

هاشم آبیار

72-36-1121

بلوار امام خمینی (ره) -روبروی مخابرات

42367449

3914145891

118

اراک

اراک

شهسواران

معصومه باقری

72-36-1122

خیابان امام خمینی (ره)  -جنب خانه بهداشت

33557588

3837144485

119

اراک

داودآباد

حسن داودآبادی

72-36-1123

خیابان شهید رجائی  -بلوار شهداء -جنب مرکز بهداشت

33353597

3835155316

120

ساوه

محسن غالمی

72-36-1124

شهرک علوی  -بلوار امام حسین (ع)  -مجتمع مهندسی جهاد

42480047

3914784594

121

ساوه

محمدرضا محمدزاده

72-36-1125

خیابان طالقانی  -سه زاهی سیدعلی اصغر  -جنب فست فود هفت کهکشان

42222540

3918787676

122

خمین

خمین

دهنو

علیرضا محنتی

72-36-1126

خیابان شزیعتی -نبش کوچه سادات

46377275

3899144879

123

ساوه

ساوه

نورعلی بیک

زینب سلیمی

72-36-1127

نبش میدان روستا

42431201

3931144785

مس علیا

شهسواران

حسن شهبازی

72-36-1112

بلوار امام خمینی (ره) -نبش کوچه گلستان 3

35463232

3856148475

سامان قمی

72-36-1113

خیابان ولیعصر  -خیابان پارسیان

35640906

3849133651

صدیقه فتائی

72-36-1114

خیابان هفتاد ودو تن  -روبروی ساختمان بخشداری

33572765

3834149561

محسن لطیفی

72-36-1115

خیابان ولیعصر(ع)  -جنب بانک کشاورزی

42363131

3935185186

72-36-1116

جاده اصلی چهارچشمه  -روبروی اداره جهاد کشاورزی

46261515

3884131833

میدان امام حسین (ع)

35634181

3847146348

34659010

3818337563
3954145775

