
آدرسنام جایگاهشهرستاناستانردیف

 اراک انتهای کمربندی شمالی قدیمیج صدفاراکمرکزی1

اراک ابتدای کمربندی شمالی قدیمیج اناریاراکمرکزی2

 محور اراک قم سمت راست30کیلومتر ج پردیساراکمرکزی3

اراک قطب صنعتی(قطب صنعتی)ج انصاریاراکمرکزی4

اراک پایانه باربریج پایانهاراکمرکزی5

 سمت چپ2سلفچگان کیلومتر -محور اراک(تعطیل)ج کاخاراکمرکزی6

 سمت راست9محور اراک بروجرد کیلومتر ج آپادانااراکمرکزی7

 20اراک محور فراهان کیلومتر ج امیرکبیراراکمرکزی8

 محور اراک قم سمت چپ30کیلومتر (تعطیل)ج حسین آباداراکمرکزی9

اراک شهر ساروقج ساروقاراکمرکزی10

اراک روستای داوود آبادف سکودار اللهاراکمرکزی11

 جاده اراک بروجرد جنب منطقه20کیلومتر ج زالپارسشازندمرکزی12

شهر شازندج شازندشازندمرکزی13

 محور اراک بروجرد45کیلومتر  توره34ج شازندمرکزی14

25محور اراک ازنا کیلومتر ج شهبازشازندمرکزی15

شازند شهر آستانهج آستانه شازندمرکزی16

CNGورودی شهر مهاجران جنب جایگاه ج شهرداری مهاجرانشازندمرکزی17

32جاده ازنا کیلومتر ج کوچالشازندمرکزی18

شازند روستای هفتهف سکودار هفتهشازندمرکزی19

شازند شهر هندودرج سکودار هندودرشازندمرکزی20

شهر فرمهینج فرمهینفراهانمرکزی21

 جاده تفرش سمت چپ4فرمهین کیلومتر ج یاران فراهانفراهانمرکزی22

فرمهین روستای خنجینف سکودار خنجینفراهانمرکزی23

فرمهین روستای تلخاب(اطاقکدار)ف تلخابفراهانمرکزی24

"4یورو "لیست جایگاه های سوخت 



آدرسنام جایگاهشهرستاناستانردیف

شهر تفرش ج رضاییتفرشمرکزی25

شهر تفرش ج مومنیتفرشمرکزی26

 سمت راست55سلفچگان کیلومتر -محور اراکج گندمزارآشتیانمرکزی27

 سمت چپ65سلفچگان کیلومتر -محور اراکج ارغوانآشتیانمرکزی28

شهر آشتیانج آشتیانآشتیانمرکزی29

15محور راهجرد آشتیان کیلومتر ج ماه منیرآشتیانمرکزی30

خنداب روستای خانقاء علیاءج خانقاه علیاخندابمرکزی31

شهر خندابف سکودار خندابخندابمرکزی32

شهر کمیجانج کمیجانکمیجانمرکزی33

شهر میالجردف سکودار میالجردکمیجانمرکزی34

جنب آتشنشانی-شهر صنعتی کاوه-ساوهج کاوهساوهمرکزی35

ورودی جاده قدیم تهران به ساوه انتهای بلوار آزادی-ساوهج بزرگمهر ساوهساوهمرکزی36

 سمت راست40محور قدیم سلفچگان ساوه کیلومتر ج الماس غربساوهمرکزی37

آوه روبروی شهرک گلخانه ای آوه-ساوهج آوهساوهمرکزی38

اتوان ساوه به تهران جنب پلیس راهج الماس آزادراهساوهمرکزی39

بلوار سید جمال الدین اسد آبادی جنب یاسر بتن-ساوهج فدکساوهمرکزی40

نرسیده به غرق آباد-جاده قدیم ساوه به همدان ج آریاندشتساوهمرکزی41

جاده قدیم ساوه به همدان شهر غرق آبادج قدیریساوهمرکزی42

جنب گلزار شهدای نوبران-نوبران-ساوهج نوبرانساوهمرکزی43

انتهای بلوار آزادی ابتدای جاده قدیم ساوه به تهران-ساوهج ایرانیانساوهمرکزی44

ساوه روستای انجیالوند(اطاقکدار)ف انجیالوندساوهمرکزی45

زرندیه- محور ساوه23مامونیه کیلومتر ج ارسزرندیهمرکزی46

پرندک جنب کالنتری-زرندیهج پرندکزرندیهمرکزی47

 65اتوبان تهران به ساوه کیلومتر  ساوه1ج اتوبان زرندیهمرکزی48

65اتوبان ساوه به تهران کیلومتر  ساوه2ج اتوبان زرندیهمرکزی49



آدرسنام جایگاهشهرستاناستانردیف

تهران- جاده ساوه50کیلومتر -شهر زاویه-زرندیهج آریا ساوهزرندیهمرکزی50

 جاده ساوه بوئین زهرا10زرندیه جاده قدیم ساوه تهران بعد از دوراهی رنگرز کیلومتر ج خورشیدزرندیهمرکزی51

زرندیه روستای وسمق(اطاقکدار)ف وسمقزرندیهمرکزی52

دلیجان شهر نراق ابتدای شهرج نراقدلیجانمرکزی53

خروجی دلیجان به قم بلوار شهید فهمیدهج جاللیهدلیجانمرکزی54

 سمت چپ10محور دلیجان اصفهان کیلومتر ج آفتاب شرقدلیجانمرکزی55

 خرداد15شهر محالت خ ج محالتمحالتمرکزی56

محالت بلوار شهید چمران جنب ایستگاه هواشناسیج تندیس محالتمحالتمرکزی57

خروجی شهر نیم ور ه محالت بلوار امام خمینی ف سکودار خاورانمحالتمرکزی58

بلوار شهدای دانشجو-خمینج شهدای خمینخمینمرکزی59

اتدای جاده اراک-خمینج عباس آبادخمینمرکزی60

شهابیه-جاده تهران-خینج شهابیهخمینمرکزی61

 جاده خمین رباط مراد18کیلومتر -خمینج شهکوبهخمینمرکزی62

شهر قورچی باشی-خمینج شهدای خرمدشتخمینمرکزی63

 جاده الیگودرز19کیلومتر -خمینفرنق/ج احمدیخمینمرکزی64

روستای چهار چشمه-خمینف سکودار چهار چشمهخمینمرکزی65

بلوار طالقانی-خمینی شهرجایگاه وطنی خمینی شهراصفهاناصفهان66

جاده درچه فالورجان نرسیده به هویهجایگاه صمدی درچهاصفهاناصفهان67

اصغر آبادجایگاه لطفی اصغر آباداصفهاناصفهان68

بلوار دانشگاه صنعتیجایگاه حاج حیدری اصفهاناصفهان69

جنب میدان میوه و تره بار-اتوبان باغ رضوانجایگاه صنعت قنداصفهاناصفهان70

پل تمدن-هفتون-اصفهانجایگاه تمدناصفهاناصفهان71

 جاده اصفهان نائین25کیلومتر جایگاه فروغیاصفهاناصفهان72

5شاهین شهر کیلومتر -جاده اصفهانجایگاه قدس اصفهاناصفهاناصفهان73

نجف آباد جنب روستای تیرانچی-جاده اصفهانجایگاه جام جماصفهاناصفهان74

3



آدرسنام جایگاهشهرستاناستانردیف

قهجاورستان-اصفهانجایگاه خانی قهجاورستاناصفهاناصفهان75

جاده حبیب آباد زینبیه-غفاری ....خیابان آیت ا-اصفهانزینبیه110جایگاه اصفهاناصفهان76

مرق-شهرضا-جاده اصفهانجایگاه رسائی مرغاصفهاناصفهان77

روبروی خیابان گلستان-خیابان بعثت-اصفهانجایگاه بعثت اصفهاناصفهاناصفهان78

5کیلومتر -اتوبان معلم-جاده شاهین شهر اصفهانجایگاه کیمیااصفهاناصفهان79

اتوبان فرودگاه بعد از پل هوایی اول-اصفهانجایگاه محمدیاناصفهاناصفهان80

جنب انبار نفت شهیدمحمد منتظریشرکتی اصفهان5جایگاه اصفهاناصفهان81

شهرک آزمایش راهنمایی و رانندگی-اصفهانجایگاه شهرک آزمایش راهنمایی رانندگیاصفهاناصفهان82

مقابل آرد صحرا-خمینی شهر خیابان دوشاخجایگاه تالش خمینی شهراصفهاناصفهان83

سربندر-پلیس راه اهواز -اهوازنظری اهوازخوزستان84

 جاده اندیمشک10کیلومتر -اهواز4سرمازین اهوازخوزستان85

 جاده بندر امام3کیلومتر -اهوازآزادراه یکاهوازخوزستان86

 جاده بندر امام3کیلومتر -اهوازآزادراه دواهوازخوزستان87

 جاده اهوازاندیمشک سمت چپ10کیلومتر -اهوازکوثراناهوازخوزستان88

اهواز سه راه خرمشهر ابتدای جاده اندیمشک جنب کارخانه آرد جنوبجنوباهوازخوزستان89

جاده اهواز مالثانی جنب فلکه مالثانیفردوساهوازخوزستان90

اهواز جاده کمربندی شمال شرقلویمی اهوازخوزستان91

شهر ویس روبروی نیروگاه رامینمهیاران کاروناهوازخوزستان92

ابتدای جاده اهواز اندیمشکجاللی اهوازخوزستان93

جاده اهواز خرمشهر نرسیده به مالشیههاشمی اهوازخوزستان94

بعد از بیمارستان شهید بقایی روبروی گروه ملیسالماتاهوازخوزستان95

میدان چهار اسب جنب شرکت سایپاکوروش کریمی اهوازخوزستان96

 جاده کمربندی300-11کیلومتر مننی اهوازخوزستان97

اهواز جاده کمربندی شمال شرقنخلستان توفیقاهوازخوزستان98

صوفیان نرسیده به جاده مایان-جاده تبریزکوه مناتبریزآذربایجان شرقی99



آدرسنام جایگاهشهرستاناستانردیف

صوفیان نرسیده به جاده مایان-جاده تبریززارعی وندتبریزآذربایجان شرقی100

جزیره اسالمی -جاده تبریزدنیزتبریزآذربایجان شرقی101

تهران-اول آزاد راه تبریزپردیستبریزآذربایجان شرقی102

جاده کجابادآزادیتبریزآذربایجان شرقی103

جاده سنتو بهران4ایگاه تبریزآذربایجان شرقی104

بزرگراه شهید کساییجایگاه افتخاریتبریزآذربایجان شرقی105

 متری سعدی20-شیراز عزیزیشیرازفارس106

بلوار ابوذر غفاری آخر ده پیالهسیاوش زارعشیرازفارس107

گویمگویمشیرازفارس108

کمربندی اکبر آبادمائده خودروشیرازفارس109

بلوار خلیج فارسنیکان مهرشیرازفارس110

خیابان ساحلی شرقیشهید کاراندیششیرازفارس111

کمربندی اکبرآبادجواداالئمهشیرازفارس112

کمربندی سلطان آبادپارسشیرازفارس113

بلوار رحمترضوانشیرازفارس114

بلوار فرصت شیرازشریفیشیرازفارس115

دو کوهکفروشندگی سکوراد دوکوهکشیرازفارس116

 متری امام بلوار گاز44بلوار -فردیسمیالدکرجالبرز117

سه راه اکبر آباد-میدان استاندارداتوبوسرانیکرجالبرز118

سه راه عباس آباد- جاده مردآبادعلیکرجالبرز119

28جاده مخصوص کیلومتر البرزکرجالبرز120

بعد از میدان شهرداری-ماهدشتماهدشتکرجالبرز121

بعد از خط آهن-جاده محمدشهرزهرهکرجالبرز122

 متری احداثی18فرخ آباد انتهای خ امام خمینی سبالنکرجالبرز123

جاده قدیم هشتگرد به کرج سه راه تهراندشتغفاریانکرجالبرز124
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آدرسنام جایگاهشهرستاناستانردیف

جاده قدیم کرج به هشتگرد چهارراه علیخان سلطانیطاووسیهکرجالبرز125

روستای تنکمانتنکمانکرجالبرز126

سه راه نظرآبادیاشارکرجالبرز127

شهر جدید هشتگرد میدان یادبودولیعصرکرجالبرز128

روبروی رستوران مهدی-اتوبان قزوین به کرجاتوبان110کرجالبرز129

جاده قزلحصارقزلحصارکرجالبرز130

شهر طالقانویدار طالقانکرجالبرز131

جاده عرب آباد قوههبابا حیدر کرجالبرز132

چهار باغچهارباغکرجالبرز133

جاده قزلحصار روبروی ملک آبادخوش بینکرجالبرز134

ملک آباد بلوار خلیج فارس ملک آبادکرجالبرز135

اتوبان کرج به قزوین جنب شرکت سیپورکسنغمه سرای الموتکرجالبرز136

جاده سهیلیه روستای کهریزککهریزککرجالبرز137

23ج سنتو اول امام هادی ک 125جایگاه مشهدخراسان رضوی 138

31بزرگراه قائم جاده قوچان ک 146جایگاه مشهدخراسان رضوی 139

71چناران جم ک  یکصدوسه103جایگاه مشهدخراسان رضوی 140

30جاده فریمان سنگ بست ک 104جایگاه مشهدخراسان رضوی 141

طرقبه خیابان امام 109جایگاه مشهدخراسان رضوی 142

42اتوبان باغچه ملک آباد ک 110جایگاه مشهدخراسان رضوی 143

5ترمینال مسافربری ک  ترمینال112جایگاه مشهدخراسان رضوی 144

38جاده سنتو ک 119جایگاه مشهدخراسان رضوی 145

 حکیم آباد 80ج قوچان ک 120جایگاه مشهدخراسان رضوی 146

  9صدمتری اول جاده سرخس ک 121جایگاه مشهدخراسان رضوی 147

18جاده سیمان سیس آباد ک 122جایگاه مشهدخراسان رضوی 148

25جاده قدیم قوچان ک 124جایگاه مشهدخراسان رضوی 149



آدرسنام جایگاهشهرستاناستانردیف

60شهر جدید بینالود ک 126جایگاه مشهدخراسان رضوی 150

 جاده گالت25کیلومتر 127جایگاه مشهدخراسان رضوی 151

متری آستان قدس بعد از تقاطع جاده کنویس13075جایگاه مشهدخراسان رضوی 152

15انتهای شهرک رجایی جنب آتش نشانی ک 131جایگاه مشهدخراسان رضوی 153

 ملک آباد48انتهای اتوبان باغچه ک 137جایگاه مشهدخراسان رضوی 154

51ج سنتو دوراهی گلکمان ک 139جایگاه مشهدخراسان رضوی 155

87جاده تربت حیدریه رباط سفید ک 141جایگاه مشهدخراسان رضوی 156

9مشهد اول جاده فریمان کیلومتر 142جایگاه مشهدخراسان رضوی 157

شهرک صنعتی طرف جاده سردخانه جنب ترمینال باربری مشهد شرکت منظومه بهینه کوثر143جایگاه مشهدخراسان رضوی 158

64گلبهار خروجی شهر جدید گلبهار ک -مشهد147جایگاه مشهدخراسان رضوی 159

 46 بهمن نبش بهمن 22خواجه ربیع بلوار  محمد جواد فخرائی154جایگاه مشهدخراسان رضوی 160

سمت راست (امام رضا)چناران میدان اول  چناران158جایگاه مشهدخراسان رضوی 161

 جاده شاندیز قبل از ویرانی 4ک  راحمی166جایگاه مشهدخراسان رضوی 162

 شهر زاوین 95جاده کالت ک  شهید شریعتی زاوین168جایگاه مشهدخراسان رضوی 163

 شرکت نفت شهید بیخوش2جنب انبار (2جنب انبار )169جایگاه مشهدخراسان رضوی 164

 ج سرخس سمت چپ22ک  مجتمع خدماتی رفاهی توکل156جایگاه مشهدخراسان رضوی 165

انبار ری34شهر ری تهران166

خ شهید رجائی سه راه بهشتی117شهر ری تهران167

17اتوبان تهران کرج کیلومتر 158غربتهران168

8جاده خاوران کیلومتر 168شهر ری تهران169

میدان آزادی داخل ترمینال غرب170غربتهران170

جاده قدیم قم حسن آباد فشافویه174شهر ری تهران171

کمربندی ازادگان میدان جهاد179جنوبتهران172

بزرگراه آزادگان میدان جهاد ضلع جنوب 180شهر ری تهران173

شهر ری خ ورامین قریه فیروز آباد181شهر ری تهران174
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آدرسنام جایگاهشهرستاناستانردیف

کمربندی آزادگان روبروی تهرانسر189غربتهران175

خ دماوند سراه تهرانپارس پشت ترمینال شرق190شرقتهران176

حکیمیه سازمان آب194شرقتهران177

بزرگراه بابایی بعد از خیابان تلو203شرقتهران178

میدان تره بار مرکزی208جنوبتهران179

اتوبان اسبدوانی جنب پمپ گاز 210شرقتهران180

کمربندی سیمان تهران فیروز آباد216ریتهران181

 جاده قدیم کرج جنب موسسه حمل و نقل آزادگان11کیلومتر 219غربتهران182

 جاده قدیم کرج نبش خیابان دانشگاه12کیلومتر 220غربتهران183

 نبش ورودی شهرک صنعتی 14جاده خاوران کیلومتر 222ریتهران184

اتوبان بعثت ترمینال جنوب 226جنوبتهران185

215اتوبان صالح آباد روبروی بازار گل بهشت زهرا جنب جایگاه 229شهرریتهران186

جاده قدیم کرج شیرپاستوریزه249غربتهران187

ج فیروزکوه روستای نمرود نمرودفیروزکوهتهران188

شهریار بعد از میدان سپاه بطرف کرجشهردار شهریار شهریارتهران189

رضی آباد -شهریار بعد از میدان سپاه رضی آبادشهریارتهران190

شهریار میدان سپاه روبروی رضی آباد چیتگرشهریارتهران191

 جاده کهنز آزادگان 3شهریار کیلومتر کهنزشهریارتهران192

جاده کهنز روبروی باطریسازی نورصبا شهرشهریارتهران193

جاده رباط کریم به شهریار قصطانکوحیدیه شهریارتهران194

جاده مالرد نرسیده به چهارراه مالردطالبی شهریارتهران195

مالرد-شهریارمالردشهریارتهران196

ج مالرد بعد از چهارراه یوسف آباد قوامقوامشهریارتهران197

5شهریار جاده رباط کریم کیلومتر فردوسشهریارتهران198

اشتهارد-جاده تهرانولیعصرشهریارتهران199



آدرسنام جایگاهشهرستاناستانردیف

شهریار بعد از سعید آباد-جاده تهرانسعیدآبادشهریارتهران200

اسالمشهر شهر گلستانگلستانرباط کریمتهران201

جاده ساوه بعد از اسالمشهر ورودی اکبر آبادشهید لطفی رباط کریمتهران202

شهر رباط کریم اول جاده رباط کریم به شهریارداوودیهرباط کریمتهران203

 آدران به شهریار 2/5ج شهریار به آدران کیلومتر سجادرباط کریمتهران204

اسالمشهر کمربندی جدید ضیاء آبادالغدیراسالمشهرتهران205

کمربندی اسالمشهر جدید میدان الغدیرواواناسالمشهرتهران206

ج دماوند فیروزکوه چنارغربمصلحتیدماوندتهران207

ج فیروزکوه روستای سید آبادسیدآباددماوندتهران208

جاده آبعلی پیست اسکی آبعلیخرمدشتدماوندتهران209

نرسیده به سه راهی آبسرد- ج فیروزکوهآبسرددماوندتهران210

جاجرود منطقه کمرد- ج آبعلیکمردشرقتهران211

بعد از پلیس راه جاجرود- ج آبعلیتپه سیفشرقتهران212

ج لشکرک بعد از گلندوک بلوار اماملواسانشمالتهران213

ج لشکرک فشمفشمشمالتهران214

 دوقلو 53اتوبان تهران قم کیلومتر (غیرفعال)فاطمیهشهرریتهران215

 دوقلو 53اتوبان تهران قم کیلومتر حافظیهشهرریتهران216

ج ورامین کمربندی مشهد ده خیر ده خیرشهرریتهران217

 کمربندی سیمان روبروی مجموعه پروازی 7ج ورامین کیلومتر فیروز آبادشهرریتهران218

 حسن آباد 45ج قدیم قم کیلومتر کنار گردشهرریتهران219

 بعد از کهریزک18ج قدیم قم کیلومتر کهریزکشهرریتهران220

20ج خاوران کیلومتر ناظم صحراپاکدشتتهران221

25ج خاوران کیلومتر خاتون آبادپاکدشتتهران222

34ج خاوران کیلومتر شریف آبادپاکدشتتهران223

ج خاوران بعد از پلیس راهکوروش پاکدشتتهران224
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آدرسنام جایگاهشهرستاناستانردیف

ج خاوران بعد از پلیس راهعلی آبادپاکدشتتهران225

ج خاوران نرسیده به شریف آباد روبرو امام زادهصاحب الزمانپاکدشتتهران226

جاده ورامین روستای پیشواپیشواورامینتهران227

15جاده ورامین کیلومتر قرچکورامینتهران228

18جاده ورامین کیلومتر پوئینکورامینتهران229

ورامین ج چرمشهرخدائیورامینتهران230

شهر ورامین جاده پیشوا جنب بیمارستانمرادیورامینتهران231

ج ورامین روستای جواد آباد جوادآبادورامینتهران232

کمربندی جدید ورامین امام رضاورامینتهران233

ورامین جلیل آباد روبروی کالنتری جلیل آبادورامینتهران234

جاده قدیم قم کهریزک جهان بهرامشهرریتهران235

جاده ورامین قلعه نو مجتمع مهتابشهرریتهران236

جاده قدیم فم بین خیرآباد و باقر شهر روبروی پاالیشگاه گلشنشهرریتهران237

 سمت چپ19بزرگراه تهران ساوه کیلومتر نگارستانرباط کریمتهران238

 سمت راست19بزرگراه تهران ساوه کیلومتر بهارستانرباط کریمتهران239

بزرگراه پردیس بومهن کوثرشرقتهران240

جاده آدران به شهریار بعداز سه راه شاهد شهرشاهد شهرشهریارتهران241

خ جاده خاوران باالتر از قیامدشت جاده حصارامیرانقالبپاکدشتتهران242

خیر آباد جنب تاالر سروستانآریاورامینتهران243

جاده آدران به شهریار جنب رنگ خوشالمهدیرباط کریمتهران244

شهر قدس بلوار امام حسینپارسیانشهریارتهران245

 از بزرگراه فتح دست چپ بعد از خیابان مروارید8/5جاده تهران شهریار کیلومتر جهان آرااشهریارتهران246

محور چیتگر نرسیده به سه راهی قدسمرواریدشهریارتهران247

جاده ساوه نرسیده به سه راهی نصیر آباد سمت راست امجدیانرباط کریمتهران248

جاده خاوران شهرک صنعتی عباس آباد خیابان ابن سیناآریاناپاکدشتتهران249



آدرسنام جایگاهشهرستاناستانردیف

 آزادراه تهران ساوه 8کیلومتر نگین صحرااسالمشهرتهران250

جاده خاوران شهرک قیامدشتنگین شرقپاکدشتتهران251

شهریار جاده آدران به صبا شهرالماس غربشهریارتهران252

 از طرف اتوبان سمت چپ3اتوبان تهران ساوه جاده دهشاد کیلومتر بهارانشهریارتهران253

 محور رباط کریم به شهریار سمت راست4کیلومتر دنارباط کریمتهران254

 اتوبان تهران قم بعد از عوارضی8کیلومتر فانوسشهرریتهران255

 سمت چپ33اتوبان تهران قم کیلومتر 1خالیج فارسشهرریتهران256

پیشوا بلوار شهید قمی بعد از میدان میوه تره بارطلوعورامینتهران257

جاده خاوران اول جاده قاسم آباد ستاره شرقشهرریتهران258

6پرند فاز پادنارباط کریمتهران259

جاده هراز اول شهر آبعلی کیالندماوندتهران260

215اتوبان صالح آباد روبروی بازار گل بهشت زهرا جنب جایگاه 229شهرریتهران261

جاده مالرد به صفادشت نبش خیابان هانیه ارسطوشهریارتهران262

 سمت چپ93جاده تهران فیروزکوه کیلومتر فیروزاندماوندتهران263

جاده خاوران بعد از پاسگاه شریف آباد اراضی قرمز تپهآوای رضا خراسانپاکدشتتهران264

بلوار شهرداری-گیالوند-دماوندبعثت دماوندتهران265

شور آباد نرسیده به تورقوزآباد-محور واوانخوش رکابشهرریتهران266
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