
خ کریمخان خ میرزای شیرازی نبش خ شاهین1108

خ مطهری اول خ مفتح2110

خ سپهبد قرنی باالتراز میدان فردوسی3115

خ شریعتی باالتر از خ مطهری4119

میدان بهارستان خ سپاه مقابل بیمارستان طرفه5125

خ مطهری خ سهروردی شمالی6133

بزرگراه چمران پل گیشا7152

خ ولیعصر مقابل پارک ساعی8153

خ شریعتی نبش خیابان بهار شیراز9155

خ سهروردی شمالی خ خرمشهر10163

خ انقالب نبش وصال233(2)11

خ انقالب اول حافظ235(9)12

کارگر شمالی نبش شیراز240(22)13

خ ولیعصر تقاطع زرتشت245(15)14

خ شهید بهشتی نبش پاکستان256(24)15

جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

كز
مر

ه 
حي

نا

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه
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جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

خ خاوران نرسیده به ترمینال خاوران1102

میدان خراسان اول خیابان خاوران2109

خ مصطفی خمینی بعد از چهارراه سرچشمه3112

خ شوش سه راه خیام4118

خ وحدت اسالمی مقابل ژاندارمری5126

18جاده ساوه جنب شهرداری منطقه 6135

خیابان کارگر باالتر از میدان حر7138

میدان بهمن8166

کمربندی آزادگان میدان جهاد9179

پاسگاه نعمت آباد بزرگراه نور10187

بلوارشهید بروجردی نبش کوی شهید صالحی جنب شهرک 11188

کیانشهر خیابان فدائیان نرسیده به پل بعثت12201

جاده ساوه نعمت آبادخیابان خالزیر13204

بزرگراه آزادگان بعداز بلوار یافت آباد14205

تره بار مرکزی بنزین15207

نعمت آباد نبش میدان در دشت 16214

جاده ساوه بعد از سه راه نعمت آباد دولتخوان17223

خیابان بعثت ترمینال جنوب 18226

خ بوذر جمهری غربی نرسیده به در خونگاه234(4)19

خ کمیل بین رودکی و نواب صفوی238(18)20

خ قزوین پل امامزاده معصوم239(10)21

خ وحدت اسالمی پارک شهر241(19)22

(میدان اعدام)میدان محمدیه 250(8)23

24(47)(CNG خ شهید رجایی بلوار ابریشم 252(

خیابان وثوقی- شادآباد 25262

26(CNG اول خیابان شهید رجائی264(

پاسگاه نعمت آباد خیابان خالزیر بلوار شقایق جنب زیباسازان 27279

 آیت اله سعیدی روبروی اداره گاز بوستان جوانان28283
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جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

خ ستارخان سه راه شهر آرا4121

خ آذربایجان بین کارون و قصرالدشت5122

خ محمد علی جناح مقابل ترمینال غرب7132

فلكه اول صادقیه خیابان آیت اله کاشانی8136

بهران- جاده شمال17اتوبان تهران کرج کیلومتر 9146

بهران- ج جنوب17اتوبان تهران کرج کیلومتر 10158

خ قدیم کرج روبروی شیرپاستوریزه12165

اول جاده مخصوص ترمینال غرب13170

بزرگراه همت بعدازسردارجنگل14177

بزرگراه ایرانپارس تقاطع بلوارستادی15178

اول بلوار دهكده المپیک16182

کمربندی آزادگان روبروی تهرانسر جنب شهرک استقالل17189

بزرگراه یادگار امام بعد از نیایش18191

شهرک ژندارمری بلوار دانش20197

شهرک راه آهن بلوار کوهک 22200

کرج نرسیده به اکباتان- آزادراه تهران 23209

بزرگراه شهید همت غرب به شرق نرسیده به پل کاظمی خروجی کن25218

 به سمت شمال7جاده مخصوص کرج بعد از سه راه ارج کیلومتر 28221

بزرگراه شهید همت اتوبان شهید خرازی روبروی شهرک شهید باقری29225

30230
بزرگراه همت غرب بعداز جنت آباد کندروی باکری ورودی کوهسار کندروی شهدای کن

میدان آزادی اول خیابان آزادی31236

خ آزادی نبش خ خوش34248

جاده قدیم کرج شیر پاستوریزه249(21)35

36(44) (CNG بزرگراه همت مقابل سردارجنگل جایگاه پونک257(

 چیتگرCNGضلع جنوبی پارک چیتگرباالتر از جایگاه  –اتوبان کرج 37259

23کیلومتر -اتوبان شهید خرازی 38263

بعداز دهكده المپیک جنب پنت پال- زیبا دشت 39265

ب
غر

ه 
حي

نا
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جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

40266
بزرگراه آزادگان ، بعداز پل بزرگراه شهید فهمیده ، بعد از مجتمع مسكونی عقاب 

نرسیده به فضای سبز

شهرک گلستان خیابان یاسمن نرسیده به میدان شهید فوالدوند41268

شهرک شهید فكوری –میدان آزادی ابتدای جاده مخصوص کرج 42269

خ ستارخان نبش بهبودی275(29)44

خیابان گالبتون-خروجی پاس فرهنگیان - اتوبان شیخ فضل اهلل نوری جنوب 45277

46278
باالتر ازفلكه دوم صادقیه تقاطع بلوار اشرفی اصفهانی وخیابان سامان آب ضلع جنوب شرقی 

ترمینال تاکسیرانی

47280
(خرگوش دره)اتوبان آزادگان شمال نرسيده به اتوبان حكيم 

 بزرگرام یادگار امام میدان بهرود بلوار شقایق داخل پارک ژوراسیک2منطقه 48281

 جالل آل احمد بعد از پل یادگار امام جنب پارکینگ مجتمع تجاری پاسارگاد2منطقه 49284

50286
تهران بزرگراه حكیم  خیابان شهید دستغیب  ضلع جنوب بوستان نهج البالغه 

روستای سولقانسولقان52

 اتوبان کرج به شهرک گرم دره25کیلومتر آفتاب البرز53

ب
غر

ه 
حي

نا

P083003



جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

خ دماوند نرسیده به ترمینال شرق1104

خ تهران نو ایستگاه پل سی متری نیروی هوائی2124

خیابان مجاهدین اسالم روبرو بیمارستان شفا3141

بزرگراه رسالت نرسیده به میدان رسالت4149

بزرگراه رسالت بعد از خ رشید5150

انتهای خیابان پیروزی روبروی خ چهارم6151

خ دماوند نرسیده به وحیدیه ایستگاه زرکش7154

حكیمیه تهرانپارس بلوار بهر نبش خ شكوفه8169

حكیمیه تهرانپارس فازیک تقاطع فجروالله9193

حكیمیه خ سازمان آب 10194

بزرگراه هجرت روبروی ورزشگاه تختی11202

بزرگراه بابائی بعد ازخیابان تلو12203

تهرانپارس بلوار شاهد پایین تر از میدان پروین13224

14(CNG )227
سه راه آزمایش خیابان صنعت خیابان پیشوا

خ دماوند ایستگاه قاسم آباد232(12)15

خ سراج روبروی سی متری دوم -خ فرجام 261( 42)16

میدان شهداء17272

باالتر از سه راه تهرانپارس نبش بن بست خانیران –خیابان دماوند - تهران 18285

بعدازجاجرود کمرد–ج آبعلی کمرد 19

4 محله 2ج آبعلی شهر جدید پردیس فاز(CNG)پردیس 20

بزرگراه پردیس بومهن (CNG)کوثر21

جاده آبعلی ورودی بومهن نرسیده به آتش نشانیبخششی22

شهر جدید پردیس میدان امام خمینی ابتدای خلیج فارسپردیسان23

ق
شر

ه 
حي

نا
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جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

خ شریعتی باالتر از میرداماد1106

5پاسداران مقابل گلستان 2129

آخر خیابان پاسداران روبروی خیابان اقدسیه3134

خ افریقا باالتر از خیابان ظفر4147

22025328خ چمران نمایشگاه بین المللی5148

خ شریعتی نرسیده به پل صدر6161

بزرگراه ارتش شهرک شهیدمحالتی7196

شهید بابائی سمت شمال نرسیده به پمپ گاز8213

خ شریعتی نرسیده به میدان تجریش237(5)9

(قلهک)خ شهید کالهدوز 253(26)10

11270
شهرک شهید رجایی –خیابان لنگری  –میدان نوبنیاد  –اتوبان شهید بابایی 

خ شریعتی سه راه پاسداران(14)12276

لشكرک گلندوک بلوار امام خمینیلواسان13

لشكرک  فشم فشم14

ال
شم

ه 
حي

نا
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جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

ایستگاه دولت آباد (فدائیان اسالم  )ج آرامگاه 1105

خ شهید رجائی سه راه بهشتی2117

مقابل بیمه (فدائیان اسالم )خ آرامگاه 3162

سه راه افسریه شهرک مسعودیه بلوار قائم4173

ج قدیم قم حسن آباد فشافویه5174

8ج خاوران کیلومتر 6175

7(CNG کمربندی آزادگان میدان جهاد ضلع جنوبی180(

14ج قدیم قم کیلومتر 8185

بلوار شهیدبروجردی نبش کیوان9192

5اتوبان صالح آباد بهشت زهرا کیلومتر 10215

کمربندی سیمان تهران فیروز آباد11216

خیابان آزادگان روبروی میدان تره بار مرکزی خیابان صاحب الزمان12217

13(CNG  جاده خاوران نبش ورودی شهرک صنعتی14کیلومتر 222(

215اتوبان صالح آباد روبروی بازار گل بهشت زهرا جنب جایگاه 14229

ابتدای جاده خاوران نرسیده به میدان آقانور15231

 متری جنب پایانه اتوبوسرانی20شهرک رضویه انتهای 16244

ری سه راه ورامین251(20)17

ج ورامین کمربندی مشهد ده خیزده خیر18

 کمربندی سیمان روبروی مجموعه پروازی7ج ورامین کیلومتر فیروزآباد19

53اتوبان تهران قم کیلومتر فاطمیه20

  دو قلو53اتوبان تهران قم کیلومتر حافظیه 21

جاده قدیم تورقوز آباد(CNG)شهر آفتاب22

جاده قدیم فم بین خیرآباد وباقر شهر روبروی پاالیشگاه ( CNG)گلشن23

 اتوبان تهران قم بعد از عوارضی8کیلومتر فانوس24

 سمت چپ8/5آزاد راه تهران قم کیلومتر عطر یاس25

شورآباد نرسیده به تورقوزآباد- محور واوان خوش رکاب26

 جاده خاوران روبروي شهرك صنعتي خاوران7مشهد ، كيلومتر  –محور تهران ضامن آهو27

كهريزك به سمت  اسالمشهر نرسيده به قيصرآباد–كمربندي دوم تهران المپیک28

کمربندی دوم تهران  -19کیلومتر سهند29

ي
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جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

فیروزکوه خ پاسداران فیروزکوه  1

جاده فیروزکوه روستای نمرود (CNG)مجتمع زیتون2

شهر فیروزکوهسیار فیروزکوه3

وه
زك

رو
في

ه 
حي

نا
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جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

پل سالور –جاده ساوه پل سالور 1

جاده رباط کریم اول رباط کریم (CNG)رباط کریم 2

گلستان –اسالمشهر گلستان3

بعد از اسالمشهر ورودی اکبر آباد –ج ساوه  (CNG)شهید لطفی4

اول جاده  رباط کریم به شهریار- رباط کریمداوودیه 5

بلوار بوستان –نسیم شهر  –رباط کریم بوستان 6

جاده ساوه سه راه آدران سجاد7

 اتوبان ساوه داخل شهر پرند30کیلومتر پرند8

جاده آدران به شهریار جنب رنگ خوشالمهدی9

 سمت  راست 19بزرگراه تهران ساوه کیلومتر (CNG)بهارستان10

نسیم شهر بلوار الغدیر جنب پایانهولیعصررباط کریم 11

جاده آدران به رباط کریم (CNG)نصر12

جاده ساوه صالح آباد انتهای شهید چمران شهید چمران13

جاده ساوه نرسیده به سه راهی نصیرآباد سمت راستامجدیان14

جاده ساوه نبش جاده نصیرآبادمحمد15

(عج) متری ولیعصر20آخر رباط کریم ، صالحیه، ربیعی16

 محور رباط کریم به شهریار سمت راست 4کیلومتر دنا17

6پرند فاز پادنا18

 (سمت راست)رباط کریم  – محور شهریار 10کیلومتر (CNG)مهستان19

 متر مانده به وهن آباد 200رباط کریم میدان امام خمینی تختی20

يم
كر
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ربا

ه 
حي
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جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

12جاده ساوه کیلومتر 1107

جاده ساوه اسالمشهر روبروی خ مهدیه(CNG)اسالمشهر2

بلوار امام خمینی- اسالمشهرسبالن چشمه3

میدان الغدیر- کمربندی اسالمشهرواوان4

میدان نماز- اسالمشهر دوستداران نماز5

جاده ساوه نرسیده به میدان اسالمشهرپروما6

7
 محور احمد آباد5/1کیلومتراحمد آباد مستوفی

8
20 و 19سعیدی چهاردانگه شهرک صنعتی بین خیابان ... آیت ابرآوند

9
اسالمشهر بلوار الغدیر روبروی برنده سیفی(اسالمشهر)امام رضا 

10
احمد آباد مستوفی جاده خالصه جنب بهزیستیهدایی

11
نیایش

جنب رسالت ترابر- کمربندی اسالمشهر

12
کیان

جاده احمد آباد مستوفی خیابان موکت سازی قطعه دوم

هر
مش

ال
اس

ه 
حي

نا
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جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

20جاده خاوران کیلومترناظم صحرا1

25جاده خاوران کیلومترخاتون آباد2

34جاده خاوران کیلومتر(CNG)شریف آباد3

جاده خاوران بعدازپلیس راهکوروش 4

پاکدشت میدان قوههمرکزی پاکدشت5

خ جاده خاوران باالتراز قیامدشت جاده حصارامیرانقالب6

ت
دش

اك
ه پ

حي
نا
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جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

 کیلومتر بعد    از ورامین2کمربندی ورامین (CNG)امام رضا1

18جاده ورامین کیلومترپوئینگ2

جاده ورامین روستای پیشواپیشوا3

اول شهر ورامینفرجی4

جاده ورامین روستای جواد آبادجواد آباد5

15جاده ورامین کیلومتر قرچک6

ورامین روستای جلیل آباد روبروی کالنتری(CNG)جلیل آباد7

جنب جایگاه خیرآباد–ورامین  خیر آباد (CNG)آریا8

ورامین پیشوا بلوار شهید قمی بعداز میدان تره بارطلوع پیشوا9

(سمت راست) 5ورامین کمربندی پیشوا جاده کانال آب کیلومتر نگین ورامین10

به سمت پاکدشت –جاده خورین  –خیرآباد ورامین سیاه منصوری11

کمربتدی جنوبی انتهای سازمان ترافیک و حمل و نقل بار – قرچک آزادگان12

ن
مي

را
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يه
اح

ن
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جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

1 (CNG)110 ج تهران شهریار نرسیده به میدان نماز سمت چپشهریار

شهریار قصطانک–جاده رباط کریم (CNG)وحیدیه2

جاده مالرد بعد از چهارراه یوسف آباد قوام(CNG)یوسف آبادقوام3

بعدازمیدان سپاه سمت راست-شهریارشهرداری شهریار4

ج تهران شهریارخادم آباد(CNG)باباسلمان5

جاده مالردنرسیده به چهارراه مالرد(CNG)طالبی6

شهریارجاده مالردمالرد7

قلعه حسن خان شهرک قدسشهرقدس8

3شهریاراندیشه فاز(CNG)اندیشه9

شهریارمیدان سپاه بطرف چیتگرچیتگر10

قلعه حسن خان بلوار بهشت فاطمیه ثاراله11

10جاده شهریار رباط کریم کیلومترفردوس12

شهریاربلوار اینانلومرکزی شهریار13

جاده تهران شهریار بعد از سعید آباد(CNG)سعید آباد صمیمی14

 بلوار جعفر قلی خان نبش کوی درختی1شهریاراندیشه فاز(CNG)پاسارگاد15

شهریار جاده مالرد بلوار شهید راغب(CNG)بخشنده16

(ص)شهریار صفادشت میدان نبی اکرم صفادشت17

محور چیتگر نرسیده به سه راهی شهر قدسمرواريد18

 از بزرگراه فتح دست چپ بعداز خیابان مروارید5/8جاده تهران شهریار کیلومتر (CNG)جهان آرا19

 جاده رباط کریم2شهریار میدان بسیج کیلومتر آسمان20

شهریار مارلیک قلعه فرامرز نبش گلستان سومیاس21

3اتوبان تهران ساوه ج دهشاد کیلومتر بهاران22

2جاده رباط کریم کیلومتر  –شهریار بهتا23

افق24
 افقCNGپایین تر از میدان شهدای گمنام نبش جایگاه  – اندیشه 4فاز 

جاده چیتگرنبش خیابان هشتم شرقی فاز یک اندیشه-شهریارجعفری25

بلوار امیر کبیر روبروی باغ گیالس-شهریارامیر کبیر26
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جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي منطقه تهران 

آدرس رديف
نام 

ناحيه
شماره جايگاه

جاده آبعلی شهر رود هنرودهن1

جاده فیروز کوه روستای چنار غربچنارغرب2

جاده فیروزکوه روستای جابانجابان3

وه روستای سید آبادD115+جاده فیروزک(CNG)سید آباد4

جاده آبعلی جنب پیست اسكی آقای رجائی آقای حسن زادهخرمدشت مشاء5

جاده فیروزکوه نرسیده به سه راه آبسردآبسرد6

(ص)رودهن روبروی درمانگاه نبی اکرم ایران 7

جاده هراز اول شهر آبعلی والیت8

فیروز کوه آبسرد محله کیالن- جاده دماوند کیالن9

 سمت چپ93جاده تهران فیروز کوه کیلومتر فیروزان10

بلوار شهرداری- گیالوند- دماوند بعثت 11

رودهن بعداز مجتمع دانشگاه آزاد روبروی مهرآبادموسوی12
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