
33661666بلوار فاطمیه جنب بانک ملت 1025-36-72(مریم شریعتی)محمد سامیاراک1

416932231930خیابان شهید شیرودی جنب بانک ملی پالک 1033-36-72حمید رضا کریمی اراک2

32273374خیابان محسنی نرسیده به تقاطع ادبجو 1097-36-72سید محمد میر جمالی مهر آبادیاراک3

32247380خیابان شریعتی حدفاصل میدان فرمانداری و میدان راه آهن نبش کوچه نوروزی1105-36-72محسن محمدی اراک4

33353597جنب مرکز بهداشت- بلوار شهدا-خیابان شهید رجائی 1123-36-72حسن داود آبادیاراک5

32275775خیابان شهداء روبروی بانک ملی 1006-36-72طیبه دژداراراک 6

32237070چهارراه دکتر حسابی جنب بانک مهر اقتصاد1008-36-72زهرا غیاث آبادیاراک 7

33679980خیابان پیوند - شهرک فاطمیه1010-36-72فرزانه صالحی مرزیجرانیاراک 8

34028290نبش کوچه بهادری-چهارراه گردو- خیابان شریعتی1012-36-72پرگل بیاتاراک 9

32724692جنب ایستگاه اتوبوس- خیابان شهید هاشمی- سنجان 1013-36-72مهدی حامدی فیجانی اراک 10

2788674خیابان مالک اشتر چهار راه خاتم االنبیا روبروی مسجد1015-36-72محمود عبدلی اراک 11

1-32768990انتهای شیخ مفید-  متری55خیابان -خیابان امام 1016-36-72محمد صالحیاراک 12

32214222 متری ملک روبروی بانک سامان 17خیابان شهید رجائی بعداز 1019-36-72ابوالفضل سلیمانیاراک 13

1-34255290خیابان جالل آل احمد پایین تر از چهارراه داوران1023-36-72مهدیه نوروزی اراک 14

33673124خیابان دانشگاه خیابان استقالل جنب نو سازی مدارس1034-36-72محمد علی طحامیاراک 15

32788000خیابان جهانگیری نبش کوچه شهید آقایی 1037-36-72محسن محمدی اراک 16

33681396هپکو نبش خیابان امام حسین 1044-36-72ربابه کاظمی مجد اراک 17

32274600روبروی اداره گاز- شهرک بعثت-(ع)میدان امام حسین 1050-36-72وحید راداراک 18

33125168میدان کانون جنب امالک نوروزی- شهرصنعتی1059-36-72شهین تریوه اراک 19

32226000خیابان امام موسی صدر نرسیده به پل برق 1073-36-72علی ورمزیاراراک 20

36235001سعیدی پایین تر از چهاراه افضلی نبش کوچه شهید حیدری.. خیابان آیت اله1064-36-72مجید لطفیتفرش 21

46222929خیابان ساحلی روبروی بیت امام 1020-36-72شهریار خسرویخمین 22

46336927بلوار پاسداران ابتدای خیابان جهاد 1024-36-72علی محمدی خمین 23

46232325خمین خیابان فردوسی شمالی 1055-36-72جواد میرزایی خمین 24

46230000خمین خیابان مطهری نرسیده به میدان سرداران 1058-36-72محمد کریم کفایتیخمین 25

46229300خیابان شریعتی روبروی خیابان بسیج  1082-36-72علی خسرویخمین 26

46220494(عج)خیابان شریعتی میدان صاحب الزمان1085-36-72سید سیف اله هاشمیخمین 27

35622712روبروی اداره پست شهرستان-غفاری...خیابان آیت اله 1084-36-72محمود سلیمی خنداب 28

42474060خیابان خیابان شهید مطهری1062-36-72حسین نیرومندساوه 29

38623637روبروی زمین چمن- انتهای خیابان پردیس پشت باشگاه - کوی فرهنگیان - مهاجران1022-36-72مرجان ابریشم شازند 30

38227546(عج)ابتدای خیابان ولیعصر-خیابان شهدا1039-36-72فاطمه سادات هاشمیشازند 31

438227121پالک- جنب پل راه آهن-ابتدای خیابان شهدا- میدان امام خمینی 1047-36-72کاظم نجاری شازند 32

38221069(ع)روبروی حوزه علمیه امام رضا- خ شهید بهشتی1094-36-72اعظم سلطانیشازند 33


