
پشتیباناصلی

اسالم
  قندي سرا ، ترك محله ، مال محله و کریم سرا 

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)از سه راهی سرتیپ – شهر اسالم تا چوب بري ضربیاسالم

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00) از سه راه سر تیپ به سمت پره سر وکلیه روستاهاي مسیر آناسالم

املش
کیاکالیه - چالرس و مشکله ، داخل شهر املش( خ امام خمینی )  تا داخل بازار املش و پاساژ فاتح اداره برق املش.- شیخ علی محله 

- چهارده - چماقستان - اشکیت - روستاي خرشتم
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

املش

 حوزه املش بطرف  پمپ بنزین – گواسرا  علیا وسفلی 0 علی آباد استادکالیه – سورکوه – کرفستان - اشکرمیدان – تویسر کانی – 

مسیر تمجان – تا صحنه سران – کرف محله حوزه رودسر از ابتداي پست فوق توزیع بطرف گرجه پشت ،گرمجان و کلکا سرا و 

گیشاکجان ، پمپاژ آب گیشاکجان ، ناصرسرا ، مسیر کویه علیا و مسیر علیکالیه ، سیویر و عروس محله تا بازارگان محله ، مسیر 

صحنه سرا- قسمتی ازمشترکین فیدر رامدشت ازپست شهید صمدي ازکلدره شامل سرمستان – روشن آبسر=تش آیه –بازرگان 

محله – افرمجان – سورچان محله – لسبو محله

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

املش

مسیر لگموج بطرف کارخانه چاي رئیسیان و از رئیسیان بطرف سه راهی کارخانه ریسندگی از سه راهی ریسندگی بطرف آسیابران و 

شهرك رانکو ، از سه راهی ریسندگی بطرف نصر آباد ، جیرگوابر ، جورگوابر ، کارخانه چاي ، چهارده معصوم ، ورکوره ، هلوسراي علیا 

وللیج گوابر وآزاربن

 (ساعات 13تا15:00)

املش
 ازاملش بطرف کارخانه ریسندگی ، مسیر حاجی آباد تا نیما طلوع و کارخانه چاي شیشارستان ، مسر جورکاسر تا روستاي پیلدره و 

پیلجه ، مسیر عباس گوابرو نرکه جعفري .
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

املش-لنگرود - اطاقور
 بلوار آزادگان املش ، منطقه سرچور ، روستاي تابستان نشین ، طهماسب گوابر ، تاالر لوزان ، کارخانه حاج عمدي ، مسیر کیازینک 

تا پل کیاگهان ، کهلستان ، شب خوس پهلو – کیاگهان تا اطاقور،: روستاي بلوردکان و کهلستان
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

انزلی
  –خیابان اطباء سمت ساحل – بنادر کشتیرانی – گمرك  – مصلی –  ستاد ارتش – دادگستري –شهید تمجیدي – پشت ناسیونال- 

میدان گمرك - خانه هاي سازمانی ارتش و ترابري -خیابان بایندر وکوچه هاي همجوار
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)دهکده ساحلی - شریعتی 1 تا 4- خانه هاي پیش ساخته ( ساحل قو) انزلی

انزلی
بعد از بی بی حوریه( ضلع جنوبی جاده از کوچه ارکیده تا بازار گیالر)  – پمپ بنزین راحتی– کارخانه آرد گندم – واحدهاي مسکونی 

پشت الك  سیم-روبروي ترمینال کامیونداران-ضلع جنوبی دروازه ماهی–  طالب آباد -تربگوده -شانگهاي پرده- دانشگاه آزاد
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)ساحل قو( خ کالهدوز-قسمتی از کوچه هاي گلستان 2 و 3 و4 و5) -خ معلم( قسمتی از کوچه هاي ششم تا دوازدهم) انزلی

انزلی

 پشت بی بی حوریه – قسمتی از شالیور – پشت هنرستان شهید خدادادي -کوچه هاي تختی و ناز پوش و ضلع جنوبی سامانسر و 

پمپ باد و امامزاده  –کوچه تخته کار – کوچه مرداب- –خیابان طالقانی –سوسر –  جزایر بهشتی و طالقانی -کوچه هاي نخجوان  -

ترمینال مسافربري وادارات همجوار -مغازه هاي شهرداري میدان ماال

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

انزلی

 ساحل قو( ابتداي کوچه گلستان 3 و4)  - ساحل قو( کوچه گلستان 6 و7) – خیابان معلم ( کوچه 17) -بلوار آلوچه چی –قسمتی از 

کوي نیک بخش -کوي زرافشان- کبریت سازي – خیابان آذربایجان – قسمتی از خیابان اطباء – خیابان رمضانی – خیابان متروپل 

– خانه هاي مسکونی گمرك -شهرك رجایی

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

انزلی

روبروي نان ماشینی( ك رخ فروز) -ضلع شمالی طالب آباد – مجتمع شهید اسحاقی – ساختمانهاي پشت اسحاقی  – ترمینال 

کامیونداران – مجتمع شهید مطهري – پادگان حسن رود – منطقه چهارم دریایی حسن رود-حسن رود( خ جانبازان-خ ثابت کردار-

برنجکوبی مقدم و ك نوروز پور)  – خانه هاي فیبرسازي  –روستاي گلشن

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

انزلی
بلوار نماز-خ معلم( از میدان ماال تا تامین اجتماعی) -بلوارآقانجفی( از میدان گاز تا سی ان جی)  –  ضلع شمالی سامانسر و پمپ باد و 

امامزاده  – کوچه  ناجی 1 و 2
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)انزلی

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)قرقره شمال-قنبرمحله -بقعه سیدکیا- شرکت هیتال بتن – رستوران جلگه و رستوران رضاییانزلی

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00) لیجارکی و پاسگاه لیجارکی کارخانه فیبر سازي -کیشکا مرغ -مسیر برنجکوبی ترابیانزلی

انزلی
 کارآموزي( کوي اهللا اکبر)  -جهانگانی-ولی آباد-پشت بازار پردیس و کاسپین– ایستگاه هشتپر سابق – قسمتی از عباس آباد و 

مغازه هاي شهرداري
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

انزلی
کوچه هاي منتهی به ضلع جنوبی خیابان پاسداران (  شامل سحرخیز-فرزانگان-گلشهر-پشت دانشگاه آزاد ) -خیابان ورزش-

جهانگانی-سازمان آب-ولی آباد-پشت قبرستان-خیابان تهران-خ صابرحنان
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

انزلی
سه کیلومتر انتهایی خیابان پاسداران از هتل بانک کشاورزي به بعد-بلوار پرستار-نیمه شعبان-کوي فرهنگیان-اتوبان خلخال-

انصارالحسین-پشت چهارطبقه شرکت نفت
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

انزلی
قسمت انتهاي ناصرخسرو بطرف چهارراه برق – خیابان مطهري از چهارراه اداره برق تا پل انزلی شامل قسمتی از شنبه بازار – کوچه 

قاسمیان – عمیدیه – آرسن – قسمتی از خیابان سپه و میدان امام خمینی – شهرداري و فرمانداري و زندان انزلی
 (ساعات 13تا15:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)کافه سه یاران-اول انصارالحسین -پیش ساخته و اللهانزلی

انزلی
روبروي کشتارگاه قدیم -خیابان یکتا وکوچه هاي همجوار-قسمتی از مدرسه قدیم نیمه شعبان خیابان پاسداران سمت ساحل  – 

مدرسه امام علی – خ ناصر خسرو  – بیمارستان قدیم – سی متري– بلوار انزلی-
 (ساعات 13تا15:00)

انزلی

 روبروي اردوگاه شهید گل آورتا روستاي بشمن-روستاي بشمن و خزرویال- باالو پایین سنگاچین ،  روستاي علی آباد-روستاي 

کپورچال شامل کوچه جنب رستوران پرویز و خیابان اصلی، کوچه آقایی و کوچه هاي بازار و پشت بازار کپورچال، جنب اداره برق تا 

شرکت تعاونی و کوچه هاي پشت سپاه-روستاي رودپشت-روستاي چاي بیجار

 (ساعات 13تا15:00)

انزلی
روبروي چهارطبقه شرکت نفت – خیابان دستغیب –ضلع جنوبی بلوار پرستار – بیمارستان دکتر بهشتی – اردوگاه شهید گل آور – 

سی ان جی شهید کل آور- منطقه ماراگوده -کشتارگاه سابق-خانه هاي تاکسیرانی
 (ساعات 13تا15:00)

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)کلویر خ باباییان -مسکن مهر انزلی-مجتمعهاي مسکونی نیلوفر آبیانزلی

سه شنبه

آدرسشهر



پشتیباناصلی
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(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00) پشت کشتارگاه ( ك صبوري)  – خیابان نوغان-بصارت دار-نویر –آبادیس – کلویر پشت پایگاه -بلوار امام رضاانزلی

 (ساعات 13تا15:00) نوغان-انتهاي عباس آبادانزلی

 (ساعات 13تا15:00)فاز تجارت و گردشگري منطقه آزاد کاسپینانزلی

 (ساعات 13تا15:00)روستاي جفرودانزلی

 (ساعات 13تا15:00) مرکز تجاري ستاره شمال در منطقه آزاد انزلیانزلی

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)برج طاووس و سالن همایش منطقه آزادانزلی

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)برج طاووس و سالن همایش منطقه آزادانزلی

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)فاز تجارت و گردشگري منطقه آزاد کاسپینانزلی

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)مجتمع ونوس شرقی و غربی در منطقه آزادانزلی

انزلی
 شاکوچه-سنگ ورسر-خ مطهري ( کوچه هاي معانی جو- سلطانی-گچکار) -خ نوغان( از پل پیل علی باغ تا خانه هاي فرهنگیان) -

انتهاي عباس آباد( کوچه سهیل) 
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)پیل علی باغ( ك کشاورز 3) -شهرك الزهراء- قاریور-سید آسیه-چراغ پشتانانزلی

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)پیل علی باغ( ك کشاورز 3) -شهرك الزهراء- قاریور-سید آسیه-چراغ پشتانانزلی

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)   پیل علی باغ ( خ عسگري تا انتهاي پیل علی باغ) انزلی

انزلی
خیابان نواب( از شوراي شهر تا میدان خدادادي) -خیابان استادیوم و کوي باهنر-شهرك نامجو-خیابان مفتح( کشتارگاه) -ناوگان 

خلیج فارس-میان پشته
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

انزلی کپورچال

روستاي کپورچال شامل کوچه هاي جنب برنجکوبی پورجبار و خیابان شهسواري تا مرغداري درویشی- روستاي کچلک-روستاي 

سیاه خاله سر-روستاي سیاه وزان-روستاي خمیران-روستاي اشبال-روستاي آبکنار و ماهروزه-روستاي معاف-روستاي کرگان-

روستاي شیله سر

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

آستارا
  خ امام -چهار راه حکیم نظامی – میدان فرمانداري – تله سیفی - خ حکیم نظامی - خ ملت - خ محرم نژاد -   غالم محله شرقی - 

کوي اصغري - رحمانی - گمرك استارا-حکیم نظامی شرقی-خ رستمیان ( پوپک) -کوچه اکبر زاده تا مسجد جامع
 (ساعات 13تا15:00)

آستارا
حوزه شهري( محدوده میدان ال- خانه هاي گمرك-دادگستري-هالل احمر-اداره برق-تربیت بدنی-اداره استاندارد- مجتمع 

تیموریان-ایرسوتر-پایانه مسافربري-شهرداري-پاساژ ولیعصر) 
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

آستارا

 پلیس راه و غالم محله غربی قسمتی از شهرك عباس آباد -شهر ك صنعتی آستا را، هدول ، بازار ویرمونی ، خیابان فارابی از پل 

فارابی بسمت گمرك و بلوار جمهوري-خ ملت-شریعتی شرقی-ساحل-بیجاربین-بلوار معاد-خ رستمیان از پوپک تا بلوار معاد-فلکه 

مورخی تا بازار ماهی فروشان

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

آستارا
 مسیر جاده آستارا به اردبیل – شهرك عباس آباد– دهستان قلعه – دهستان گیلده – چملر – تمام برجکهاي مرزي آستارا –از 

دانشگاه آزاد مرکزي – کارخانجات سنگ شکن آستارا -روستاي عنبران-قسمتی از کوي نجاتی-جالل آباد-خشکه دهنه-باغچه سرا
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00) غالم محله شرقی – بیمارستان –خ مطهري تا فلکه مورخی-کوي دانش - قایقور-کوي پاسداران-حوزه علمیه-62 واحدآستارا

آستارا
مسیرقنبر محله بسمت گمرك – قسمتی از دانشگاه آزاد – چهار راه حکیم نظامی – خیابان شالیزار -حافظ - کوي ساسان-دبیر 

آباد-پل احمد-کوي ساسان-قسمتی از نجاتی-
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

آستارا

جاده آستارا به طرف لوندویل - شهر لوندویل-  روستاهاي کانرود - قلعه کش-  سیبلی- نورعلی محله- قنبرمحله- کوته کومه- 

شهاب محله- خسرومحله- باش محله- چشمه محله- منصور محله - بهرام محله - قره سو - چلوند - خلج محله - رحیم محله - 

نوشین محله- پیدامحله

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)آستارا

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)بلوار معین ، بخشی از خیابان هاي امام ، شریعتی ، مدرس، باهنر ، اهل بیت ، --(  شهرداري ، بازار چه میدان معین ، مرکز بهداشت ) آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

بخشی از حوزه شهر در میدان جمهوري و سه راه لشت نشا ( دادگستري ،دانشگاه آزاد،حوزه علمیه ) و روستاهاي مسیر جاده رشت و 

جاده لشت نشا مثل  کورکا، نازکسرا ، لفوت ، تازه آباد ، خشکاروندان ، عبداله آباد ( چندمعدن شن حاشیه سفیدرود، ایستگاه سی 

ان جی  بعد پل سفیدرود) +دومرغداري حوزه برق کوچصفهان

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

آستارا
حوزه شهري( محدوده خواجه کري- بازارچه ساحلی-شهرك مهدي-فارابی-چهارراه شریعتی-پاساژهاي بخشی پور-مجتمع حبیب 

زاده) 
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)بخشی از روستاي تمچال ،استخر بیجار و کشل آزاد محلهآستانه اشرفیه

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)بخشی از جاده کشل آزاد محله ، شامل تاالر اطلس ، سردخانه و چند مرغداري و دامداريآستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه
انتهاي بلوار خوش سیرت ، روستاهاي مردمکده ،بخشی از گوهردان ، استخر بیجار ، پشل ، سوخته کوه ،لشکام ، بخشی از لسکو 

کالیه ،  کارسیدان ،  دهشال ، درگاه ، فوشازده ،ششکل ،  دشمن کرده ، دهکا، بخشی از انبارسر
 (ساعات 13تا15:00)
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آستانه اشرفیه

بخشی از بلوار مطهري (  بیمارستان کوثر) میدان سید جالل الدین اشرف ، خیابان استقالل- بلوار امام رضا (  میدان امام حسین تا 

میدان سید جالل الدین )  ، بخشی از خیابان فرودسی ، شهرك کارگاهی اشرفی اصفهانی ، خیابان شهید گرامی ،بخشی از خیابان 

فلسطین (  آموزش و پرورش ) حوزه روستایی :سالستان ، امشل-تجن ، تازه آباد مرزبان- چهارده -شیرکوه- (  پمپاژ آب هزار شهید 

خوش سیرت ،دانشگاه مهر آستان، کشتارگاه مرغ کیسم ) +حوزه الهیجان : روستاي سرشکه پایین +حوزه سیاهکل : بخشی از 

روستاي لبک محله + حوزه سنگر : بخشی از روستاي شیخ علی بست پایین

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)بلوار مطهري ( -فرمانداري )   و خیابا نهاي نواب ، جعفر پور ، میدان حافظ(  پشت حرم مطهر) آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه
    آقاسید حسن- بلوار  شهید خوش سیرت ، وادي ، خیابان هاي ابوذر ، زندي ،بلوار  امام حسین ، میدان امام حسین  به سمت  

میدان فردوسی ، (  ایستگاه سی ان جی ، اداره ارشادو...)  روستاي جسیدان ، کماچال
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

الهیجان
خیابان دانش ، بخشی از امیر شهید ، میدان کاج وبخشی از خیابان هاي بهشتی ، نیما و رجایی- آتش نشانی ، فرمانداري ،مهمانسرا 

ي جهانگردي، اداره ابفاي شهري
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)کل شهر پره سر از ابتداي پیچ اردجان تا پل دیناچال شامل مولی محله – سفرمحله – دانشگاه – اسالم اباد – پمپ بنزینپره سر

تالش
 از سه راهی حوزه علمیه – بلوار ولیعصر – کوي فرهنگیان – دهنه رود – میدان نماز بطرف کوچه 6 – مرکز بهداشت شماره 3 – حج 

واوقاف دانشگاه پیام نور و آزاد – هنرستان فنی طوالرود – مدرسه شبانه روزي هجرت – پمپ بنزین برهانی
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00) ابتداي سد ساحلی خیابان کاروانسرا – خیابان ریگ – قسمتی از خیابان پاسداران – آسفالت پزي – کل ییالقات آق اولرتالش

تالش
  ترانس زندان- چهار راه کشاورز- مجتمع مسکونی بسیجیان- پنجشنبه بازارکل مسیرآن- مسیر کامل قروق -  سید نیکی

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00) خیابان 17 شهریور – سد ساحلی تا سه راه پاسداران – کوچه شهید وظیفه – میر قربانی – سه راهی سید نیکیتالش

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00) ترشابر-نیکاکري-عنبرپشت-میانکو-کفارود-هندکران-درازلوتالش

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)بلوار مصطفی خمینی-خیابان هشت شهریور-خیابان مفتح-سیاهداران و رشید محلهتالش

 (ساعات 13تا15:00) کل جاده لیسار هر دو طرف بسمت شهرك کشلی تا رینک خطبه سرتالش

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)دانشگاه آزاد-مسکن مهر و مسکن ثارالهتالش

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)فرمانداري-شهرك بهداشت-خیابان بیست متري از میدان امام علی تا تقاطع کشاورز-قاسم کري-سوراپشت-بلوطهتالش

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00) شهر چابکسرچابکسر

چابکسر

 قاسم آباد علیا - اوشیان-  قاسم آباد سفلی وگالف محله – توسکامحله – هلوکله  -  فکجور – الت گوابر – شمشاد محله – دم کش 

– دوران محله – قسمتی از مسیر اتوبان از جلوي مجتمع گلیران تاورودي قاسم آباد سفلی - شهرك گل سرخ وقسمتی از جاده 

امیري ( خیابان استقالل ) - منطقه گل سرخ وکوچه هاي منشعب از آن -  ابتداي دوران محله مجتمع هاي  کوثر و مطهري

 (ساعات 13تا15:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)بخشی از شهر چابکسر-سروالتچابکسر

خشکبیجار -لشت نشا
روستاهاي جفرود -سرخشکی-چپر پرد-دریاسرا-امیر بکنده -تالش محله -باغ محله - حاجی بکنده -امین آباد- شهرستان -

شهمیرسرا-خوج کالیه -نوده-خشک اسطلخ-چاموشا
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)بلوارمعلم خمام – کوچه حافظ – بسیج – راسته کنار- شیجان – توکسرشیجان- دهنه سرشیجان       خمام

خمام
 اشکیک – کسکرمحله – شوکت راف – هللا کاء کارخانه چینی سازي – سیباکل – قناي کل – اکبرآباد- بیجرودکل – باقرخاله – 

مصردشت – خیابان – رستوران سلطان- ماست مطهر
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00) برمچه – خواچکین – شهد- خیابانهاي بوعلی – بهشتی – مولوي.خمام

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)روستاي فشتکه اول و دوم -غالمرضا باغ-چاپارخانه -کاچا-پیرده-اسالم محله-احمد ورسر-گورابجیر صحراخمام

خمام - خشکبیجار
 گلباغ – غالمرضا باغ – چاپارخانه - فتاتو- طالکام – رعیت محله – کویشا – تیسیه-  کته سر- پایین محله دافچاه – کته         

کول  اشمننطالم کالچا - انارگلی - سیزده خانوار - جیر سر - ویشکا - پیر سرا - برکاده پایین
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)روستاهاي اشکور علیا و سفلی و زیاز در حوزه رحیم آباد و روستاهاي اشکورات حوزه مازندرانرحیم آباد

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00) دو گلسرا ، شهر رحیم آباد ،گلدشت- اشکلک- ترشکوه - بازنشین - طول الترحیم آباد

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00) بیمارستان -  سالنسر- جنگل – مرکز مخابرات سالنسر .رستم آباد

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00) خیابان اصلی رستم آباد – کوگیرشمام – شمام باال- خیابان مادروکودك- پشتهرستم آباد

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)شهر توتکابن و اتوبان به سمت رودبار روستاي رودآباد:رستم آباد- توتکابن

رستم آباد - امامزاده هاشم
 – موندایان – سمت راست خیابان بطرف امام زاده هاشم – جمشیدآباد- حبیب آباد – پادگان – نقله بر – سیاهرود – هرکیان     

خولک رشته رود – لشت ونه – جعفرآباد:اتوبان و عوارضی
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

 (ساعات 13تا15:00) حرم  - بازارچه امام زاده هاشم - شهر بیجار - فراررود - توسه کله و میرزاگلبند - لیافورستم آباد - امامزاده هاشم
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رستم آباد - بره سر
 – توتکابن – سندس – بلوکات – دشتویل – چوره وچلکاسر – شیرکوه –– انارکول – حشمت آباد – گوفل – سی دشت – رشی  

(روستایی)راجعون – پشتهان – چاك– بره سر - چهارمحل– نوده و ناش – اسطلخ کوه  - گلن گش – گردویشه 
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

رشت
سپیدرود میدان گیل، ماشین تول، پیام نور، مجتمع مسکونی سپیدرود در پیام نور، مجتمع کارگاهی سپیدرود، مخابرات 6 و کوچه 

بهار
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)  پمپ بنزین مصلی –لشگرقدس گیالن-دانشکده کشاورزي –جاده تهرانرشت

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00) جاده تهران- باغ رضوان – پمپ بنزین دولت آباد – شرکت ابر شمال – لوله شمال – زمزمرشت

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)مجتمع هاي کارگري پشت مسکن مهر، خوش سیرت پشت مسکن مهررشت

رشت
سی ان جی و پمپ بنزین دکتر گرامی - مجتمع هاي کارگاهی داخل مسکن مهر - مجتمع مسکونی سپیدرود - پمپاژ آب جنب پست 

سیادتی - تصفیه خانه حشمت رود - مجتمع هاي سرا پی حصار و بنا نور و مجتمع سپاه گیالن، مازیاران
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

 (ساعات 13تا15:00)یخسازي جاده تهران، خدمات کشاورزي جنب مسکونی سیمکورشت

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)مسکونی قلعه سرا، محدوده روبروي شرکت پوپلین تا مرکز اعزام نیروي انتظامیرشت

رشت
شکار اسطلخ، زمین ورزش بیجاربنه،روستاي بیجاربنه، بلوار امام رضا کوچه هاي سمیه - بلوار خرمشهر کوچه ابوذر طالقانی تا کوي 

امام رضا کوچه خانی زاده و کوچه کرامتی
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

 (ساعات 13تا15:00)جاده انزلی – روستاهاي گرفم ، روستاي سوقه خ شهید مطهري ،  استخر روحبخش، کویخ ، دوآب مردخ ، طش ، بیجرشت

رشت
روستاي بیجاربنه (  کوچه صفاري ، کوچه نبوت ، کوچه صفرنژاد ، کوچه الیق )  محدوده پاکت سازي ، روستاي لچه گوراب ، خیابان 

شهید آزموده ، روستاي دارسازي ، روستاي میشامندان ، پیشه ور ، ویشگاسوقه ، گوراب ،خاجان دودانگ و چهاردانگ
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)کارخانجات پوششرشت

رشت
 جاده انزلی –فرودگاه –شهرشادي - تعوي پالك- کوي هالل احمر- کوچه مومنی- کوچه هاي ولیعصر–بیمارستان آریا-میدان 

فرزانه باالکویخ
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)خیابان 192( کوچه هاي دوم و پنج و یازدهم و دوازدهم و شانزدهم) رشت

رشت
باشگاه ورزشی قهرمانان بهشتی، کوي طالقانی، محله آلمان،پستک کوچه هاي ( 11،16،17،24 25،17) ، کوي طالقانی،کوي اساتید 

،تاالر گلسارخ 123،125،آلمان:رستوران گیالنه،پشت دیوار فرودگاه و روستاي آلمان کوچه هاي 13-17 تا آخر
 (ساعات 13تا15:00)

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)بلوار گیالن(  خیابانهاي غربی176،ارکیده،168،190،180،184،186،188178،182،167،اطراف تربیت معلم) رشت

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)  تخته پل ، جاده پیربازار ، بخش  پیربازار ، مبارك آباد ، گالش خیل ، کفترود ،خنفچه ، طرازکوهرشت

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)رشت

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00) فخب، کوي حسینیرشت

رشت
گلسار-بلوار گیالن-محدوده خیابانهاي:153-163-179-159-151-175-177-ابتداي خیابان استاد معین-محدوده کوچه سوم) -

مجتمع مسکونی استاد معین-فروشگاه احمدي-رستوران پیتزا پیتزا
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00) کوهررود دادگستري، کوي افضلی، ترمینال کناره، کوي نوبهار، کوي گلبرك، پیچ آج بیشه، خیابان پرندرشت

رشت
آرامستان تازه آباد ، گلزار شهدا، CNG جانبازان، نجل رحیم، باغ زربافی ، مخابرات مرکز8، شهرك فرهیختگان - مجتمع الله - 

کوچه شریفیان -کوچه حق شناس -کوچه ایزددوست - خ فلسطین کوچه گل سرخ و کوچه اخباري و اقصی
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

رشت
 بلوار چمران کوچه هاي دانش و باقري - هنرستان چمران - سردخانه پیله ور - محیط زیست - بلوار کشاورز - سرچشمه - کرد 

محله
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)کوي احصاري، شهرك فجر، آسایش، شهدا، خیابان گلها، فلکه رازي اطراف سه راه معلولینرشت

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)بلوار الکان ، فلکه گاز ، بلوار بهشتی ،استقامت ، بیمارستان رازيرشت

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)شهرك قدس ،جماران، کوي کارگر و امیر منصور، خیراهللا کرمیرشت

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)بلوار الکان، واله، کوي استادان، اتقیا، مسکونی گازرشت

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)  شهرك فجر ، جمال، دالور،سه راه سلیمانداراب، سلیمانداراب، انتهاي نظريرشت

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)بخشی از پل طالشانرشت

 (ساعات 13تا15:00)*رشت

 (ساعات 13تا15:00) بلوار الکان ، پارك سمیه ، شهید نظري ، قاسمیه ، فلکه رازي ، اداره تعاون، ورزشگاه6000نفريرشت

رشت

کوي امینی و مسعودي در جاده الکان، پمپ بنزین جعفري، محدوده بازرگانی و اداره گاز در سه راه الکتریک، بازرگانی، روبروي 

قاسمیه، محدوده کاج، اصغرتاش، جوادزاده، مصطفی خمینی و یونس آباد در خیابان رودباري ، فلکه رازي، کمربندي بهشتی، شهر 

یاران، چمارسرا

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00) دانشگاه گیالنرشت

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00) دانشگاه گیالنرشت

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)خیابانهاي مطهري ، ویشگاهی ، خادمی ، بازار رضا ، سمساران ، عطاران ، پله برقی ، خواهر امام ،ساغري سازانرشت
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(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)پارك شهر، سازمان آب، کوي سید ابوالقاسمرشت

رشت
 بیمارستان پورسینا ، خیابان نامجو ، چهاراه پرستار ،کوچه شنوا ، کالنتري نامجو، ورزشگاه عضدي، حمایت مادران، خیابان ملّت، 

ساختمان دوم مرکزي دانشگاه گیالن در روبروي پارك شهر
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)بیمه ایران ،بانک سپه ،آفخرا، چله خانهرشت

رشت
بانک صادرات مرکزي، دارایی و مالیات، محدوده فروشگاه زنجیره اي در میدان فرهنگ- سازمان فضاي سبز  در خیابان پرستار- 

کوي میثمی فر جنب پورسینا
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

رشت
میدان شهرداري ، زیر کوچه ، خیابان سعدي  ، ماکروویو ، کیوسک 110، اداره زندان شهرداري، بانک ملت شهرداري، ابتداي خیابان 

شیک
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

 (ساعات 13تا15:00) میدان صیقالن – زرجوب –خیابان شریعتی – سرخبنده- صندوق سازان-خ تختیرشت

 (ساعات 13تا15:00)محدوده برق منطقه اي چهارراه میکائیلرشت

رشت
 محوطه برق گیالن ، چهارراه مکائیل ، بانک صادرات ، میدان فرهنگ ،بانک مسکن – شهرداري، مخابرات، پاساژ نور، سینما 

سپیدرود، مقیمی ارشاد،  بازارچه سبزه میدان
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

رشت
 سبزمیدان ، بازار چه سبزه میدان - سینما سپدرود - اعلم الهدي -بیستون-سه راه معلم-پیرسرا-کوچه نوري-محدوده خ سردار 

جنگل تا قبل از چمارسرا
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)بیمارستان امیرالمومنین چله خانه و چهل تن تا لطف آباد و عطا آفرین،رشت

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00) شهرك فرهنگیان امور2 ، خانی آباد ، بلوار باهنر، محدوده کوي فرشته و پورتحویلیرشت

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)محدوده آب و برق جاده تهران مجتمع شهید عباسپوررشت

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)کسبخ کوچه 14و اطراف روستاي پاچکنار ، کرچه وندان، کوچه هاي شبنم و شقایق و محدوده آتشنشانی خیابان مدرسرشت

رشت
بلوار امام علی کوچه هاي قدر و کوي طالقانی  -میدان نیرودریایی – مسکونی نیرو دریایی – پادگان نیروي دریاي – دادگاه انقالب – 

خیابان رسالت – رودبارتان - محمودآباد - ساغریسازان
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)دانشسرا، ساغریسازان، پل عراق، مساح زاده، صومعه بیجار، کوي سخا و ثعلب و گذر فرخرشت

رشت
محدوده بیمارستان حشمت، خیابان ولیعصر، کادوس منظریه - میدان نیروي دریایی کوچه هاي خبرنگار و رجایی ، باغ طاهري و 

کوچه نارون
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

رشت
 ورزشگاه آب منطقه اي گیالن ، مجتمع مسکونی شهید عباسپور ، کوچه خوش انس ،کوچه عاشوري، بلوار امام خمینی ، شهرك امام 

حسین ، میدان گیل ،جاده تهران ،بوتان گاز
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)  دباغیان – کنسولگري روسیه  - انتهاي کوچه حاتم خانقارشت

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00) ستاد شرکت توزیع ، داخل آب منطقه اي گیالنرشت

 (ساعات 13تا15:00)مابین میدان توشیبا تا نیروي دریایی محدوده و خیابان محمد نژاد - کوچه هجرتی - خیابان پاستور و بوعلیرشت

رشت
مجتمع طالقانی ، میدان نیروي دریایی ، بلوار مدرس ، ابتداي  شهرك صبا تا کوچه هفدهم- کوچه شهید یعقوبی کاشفی و عظیم 

دوست - کوچه هاي وصال ، راسخ ،  مجتمع مسکونی دخانیات و کوچه پاکدامن ، فاز 2 نیروي دریایی
 (ساعات 13تا15:00)

 (ساعات 13تا15:00)شهرك سید احمد خمینی ، جاده الکان ، ویشگاه ماتیر، برك ، الکانشهر ، آمارو ، نهالستانرشت

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)معاونت انتقال ، میدان گیل ، ترمینال ، C.N.G، بیمارستان رسول اکرم، بوتانرشت

 (ساعات 13تا15:00) داخل دامپروري سپیدرود ،محوطه مسکن مهر،رشت

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)سیکاس، خیابان رزمندگان، خ امیرکبیر، کوي المهدي، کوي شقایق، خیابان ایران، منطقه پاره بیجاررشت

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)کوي شهریار، خیابان ایران، معلولینرشت

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00) خیابان نوآوران، خ جمالزاده، خ رزمندگان، خیابان مالک اشتررشت

رشت
 صیقالن ورزل ، آجر عمران البرز ، آقاسیدشریف، کیسار ورزل، گوراب ورزل، مرغداري چهارم جاده جیرده، راه آهن جاده جیرده، 

استعداد درخشان جاده جیرده، فلکده- ورزشگاه سردارجنگل
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

رشت

شرکت کودآلی – کوي مطهري و شادکام در بلوار الکان، سی ان جی در جاده الکان، دانشکده علوم پزشکی جاده سراوان، 

بیمارستان پروفسور سمیعی، زندان الکان، روستاي سلکی سر، دانشگاه آزاد تحقیقات روستاي اسکده، ایستگاه گاز سلکی سر 

شرکت آالمو

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)بلوار افتخاري، خیابان مالک اشتر،باغ موحدي،زمین فوتبال،باقرالعلوم،پشت دخانیاترشت

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)  پارك دانشجو ، دانشکده پرستاري  ، مسکونی فرش گیالن ، عطري،پاسکیاب، عینک ،تخته سه الرشت

رشت
کارخانجات فومنات ، خشت مسجد ، جاده فومن ، احمد گوراب ، راسته کنار ، پسیخان ، مالسرا ، آقاسید یعقوب ، ماشاتوك ، برادران 

حسینی
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)جاده فومن ، ماشاتوك ، پس ویشه ، آتشگاه ، بیجارکنار ، سپیدماکیانرشت

 (ساعات 13تا15:00) حافظ آباد  ، بیمارستان قائم ، خ شهید تند گویان - نخودچر- سیاه اسطلخ- شهرك الغدیررشت

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00) بلوار شهید افتخاري - خ شهید پور باقر ( کوي کاشی)  - پاسکیاب - شهرك اندیشه - خ جمهوريرشت

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00) سه راهی خاور – شرکت دان مرغ – شرکت مرغ مادر – سد پسیخان – باغ مطهر  – کلوش طالشانرشت

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)شهر صنعتی سپیدرودرشت



پشتیباناصلی

سه شنبه

آدرسشهر

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)حافظ آباد، ورودي حمیدیان، سازمان آب، کوي نوبهار، کوچه پژمان، کوي بالل زاده، استقامت2 و میدان رازيرشت

 (ساعات 13تا15:00)کوچه توحید دخانیات، انتهاي کوي جماعتی ، انتهاي سیاه اسطلخ، کوي حبیبی ، چهلمردان، خنفچه، طرازکوهرشت

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00) صفه سر،  عینک، بازارچه عینک، 18 متري گلستان- کوچه دلسوزيرشت

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)محدوده شهر صنعتی کیشستان، گلخانه کیشستانرشت

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)حسین آباد- خ شهید تنها - کوچه کوروش - میدان سرگل- کوچه عطایی- بلوار معلم-میدان مادر- خ مهر شریف- چهارراه ویالنجرشت

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00) محدوده بیمارستان پارس، کوي قربانزادهرشت

رشت
بلوار قلیپور کوچه وحدت-مجتمع شهید مشخ-مجتمه آزادگان -دبیرستان صدیقه کبري-بلوار بوسار-آزمایشگاه آشتیانی -شهر و 

روستا -کوچه کهنسال -پیچ سعدي -تجهیزات مدارس-آزمایشگاه دکتر خیابانی
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)*رشت

رشت

– خیابان بهمن – میدان توحید – بلوار سمیه: خیابانهاي 114،116،118،120،شقایق،131،133،135،137،139،141،143،خیابان 111 تا 

121( گلسار3) مجتمع اطلس-کادوس-کاکتوس-کوچه پاییز-رستوران رازقی-رستوران بارسا-پیزاریا-امیر-مس و پارادیزو-اداره کار-

بلوار گیالن: 176،172،174،170،-مجتمع فنی تهران،برج گلسار،رستوران گراند

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00) رشتیان، چمارسرا، اداره برق امور4، پارك کودك رشتیانرشت

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)بلوار شهید رجایی ، رشتیان  ، کوچه احساندوست ، کوچه انام ، مسجد هاشمی،خیابان بعثت،  تا تقاطع بلوار شهید قلی پوررشت

رشت
سمت راست بلوار شهداي گمنام از طرف میدان جهاد تا پل یخسازي -بلوار شهید قلیپور -خ شورا -گلزاران -میدان جهاد -شهرك 

فرهنگیان -سیاه اسطلخ
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

رشت

بلوار قلیپور کوچه وارسته-جنب پارك توحید -فروشگاه ایرونی -شهر فرش -گلسار خیابانهاي98 ،95،96،97، 91،92،93، بلوار نماز 

، گلسار- مرکز تصویر برداري سپهر - شهرك گلها و ساختمانهاي میخک  -میدان صابرین ( روبروي درمانگاه) -ساختمان البرز-

ابتداي شهرك بهشتی( ابتداي بلوار آذراندامی،شیرخانی و فرخیابان فرهنگ توحیدي) و اطراف مدرسه کوثر و حمل و نقل آبادان

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

رشت
بلوار قلی پور – پارك میثم – کوي فرزانه و آریا – کوچه حقدانی – بانک رفاه و مرکز مخابرات 5  - ضیابري -کوچه نامجو-کوچه رضا 

پور
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

رشت

 بلوار قلیپور حدفاصل کوچه وحدت تا نامجو-خیابان نواب –مرکز پزشکی دکتر نجفی-ایستگاه آستارا-سونا برنا-مجتمع پزشکان 

دانا -خیابان نواب-اداره مرکزي پست -مخابرات گلسار- خ 80 گلسار-داروخانه دکتر کیایی-داروخانه دکتر آریافر-داروخانه شبانه 

روزي گلسار

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

رشت
بلوار قلیپور -کوچه جوادي -کوچه مرادیان- پمپ بنزین گلسار ، مجتمع یادگار امام ، ، میدان قلیپور ، مجتمع  آزادگان  ،اداره کل 

اوقاف -بانک پاسارگاد-درمانگاه صابرین -شیرینی الف-مدرسه شاهد-سناتور-ضلع جنوبی گلباغ نماز
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

 (ساعات 13تا15:00)بعد از فلکه دوم مسکن مهررشت

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)انتهاي مسکن مهر، ویسرودي، بنانور، گرامی، مرشت

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)شهرك قدس – کوچه فرجام – کوي بیانی – بنفشه – بیمارستان حشمترشت

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)آقاجان عمرانی – بانک تجارت – هتل پامچال – منظریه- پل جماران -  کوچه فکوري - توشیبارشت

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)بعد از فلکه دوم مسکن مهر، الریزبنا، مولدینگ شهرداريرشت

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)میدان اول مسکن مهر محدوده تاکسیرانیرشت

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)میدان اول و دوم مسکن مهر  نیروي انتظامیرشت

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)میدان دوم مسکن مهر خیابان 65رشت

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)جاده جیرده-زمین هاي نیروي انتظامی-مرغداري سلیمانداراب- شرکت التومرشت

رشت
محدوده الکانشهر-تاالر فردوس-ایران برك-شهرك سید احمدخمینی-مجتمع فرهنگیان رودبار-دانشکده چمران-جاده جیرده-

انبار حلب
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)بلوار معلم- محدوده بازار روز در خیابان سعدي -کوچه صحرادي -کوچه احمدزاده-مجتمع خاتم االنبیارشت

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)  اداره کل قند و شکر ، کوچه سهرابی، بلوار جوان -  بلوار عاطفی – برنامه و بودجه پل بوساررشت

 (ساعات 13تا15:00)*رشت

 (ساعات 13تا15:00) خیابان بیستون ، پیرسرا ، کوچه صفاري قسمتی از خیابان معلم- چمارسرا- نقره دشترشت

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)*رشت

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)پست زمینی حاج صمدخان- باقر آباد- بخشی از  خیابان تختیرشت

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)میدان سرگل، چهار راه احمدیان، بلوار شمسی پور، رشتیان،  فاز دوم خ معلم تا تقاطع بلوار قلی پوررشت

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00) علی آباد در نزدیکی معلم، کوي نیلوفر وکسمایی، بانک صادرات معلم- پارك نیکمرامرشت

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)پشت پست معلم کوي فالحتی ، بوداغیان - شهرك آزادگان   - پور نقاشیان، میخچی، فالحتی، طاق بتنی، کوچه شهید مشخرشت



پشتیباناصلی

سه شنبه

آدرسشهر

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00) خ معلم ده متري طالقانی - خ سهیل دبیري ( مهر شریف)  - استاد سرارشت

 (ساعات 13تا15:00)کوچه شادي –کوچه گلها  در بلوار معلم - استانداري گیالنرشت

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)میدان مادر، جنب باغ وطن آبادي، سه راه معلم، افراشته، تقوایی ، صابونچیرشت

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)بلوار ضیابري – بلوار نقره دشت – سام – بیمارستان رازي – بازارچه رازيرشت

رشت

 هایپر مارکت دیلمان -انتهاي خ 104 کوچه هاي نسترن و نیلوفر -شهرك امام علی -کوچه همت-خیابان دکتر حسابی -

میرابوالقاسمی - بوستان 4-کوي امام رضا در بلوار انصاري -خ 100 گلسار کوچه یاس 3-شهرك شهید بهشتی:( ( گلستان 3-مجتمع 

سپاه)   –گلسار بین خ 104 و 102-سیکاس-کوچه گل مینا – محدوده پشت بیمارستان گیل گلسار( کوچه هاي نبوت و سیکاس)-

خیابان 97-خیابان 98

 (ساعات 13تا15:00)

رشت

بلوار انصاري:(  میرزاکوچک-پشت نظام مهندسی ) -بهاران،  بلوار دیلمان :  بلوار آذر اندامی  -خیابان و حدت و دبیرستان اندیشه 

هاي شریف و اطراف آموزشگاه متین -باشگاه آرنا-آموزشکده سما در بلوار آذر اندامی -  چهار راه بهشتی - شهرك بهشتی- 

بوستان 5  -بلوار سمیه خیابانهاي ( 130،132،134،138،143)  -بلوار دیلمان:(  کوچه شقایق-کوچه هاي نسیم و سحر-اطراف شیرینی 

ماهان -کوچه گلستان-خیابان نبوت-کوچه بهارستان -تقاطع دیلمان و سمیه) -بلوار دیلمان ابتداي خ فرهنگ توحیدي-بلوار 

دیلمان ابتداي خیابان شیرخانی

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

 (ساعات 13تا15:00)  خیابان ارشاد ، پردیسانرشت

رشت

 بلوار انصاري ، فرمانداري ، بانک ملی ، مخابرات STD ،  .،رادیو آزادگان -   کوچه بخت پسند و مکتب نرجس  -تصویربرداري 

مارلیک-آتشنشانی -پارك ملت-بنیاد شهید-چاپ جاوید-شیرینی باران -شیرینی کدبانو-خانه کنتاکی-رستوران نصر-عکاسی 

پگاه-پیتزا آفتاب - اداره کار -ساختمان پزشکان باران-تصویربرداري صدف

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00) بلوار خرمشهر ، میدان جانبازان ، شهرك ابریشم ، شهرك امام رضا، شسهرك بارانرشت

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00) شفاعت طلب، حق شناس، ماهی رودخان، شهرکهاي استقالل ومناطق، دافساريرشت

رشت
 میدان فرزانه – گلسار – بلوار استاد معین – بلوار گیالن – گلسار خیابان 192 – شهرك امام علی-خ 122،123،کوچه هاي بهار 

،میخک،پامچال،مدرسه سروش،میدان دهسرا( بوستان 17 و 21) -مجتمع گلفام
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

رشت

 بلوار شهید انصاري ، کوچه حسینی ، یعقوب زاده ، ترانس دوقلو مجتمع بهاران ، مرکز مخابرات 7 ،  کارخانه نیک نوش ،  امین الضرب 

، زاندارمري سابق کوچه هاي کوي امینی و علیزاده ، خیابان دفاع ، سر چشمه ، خ شهدا پشت پمپ بنزین سابق-کوچه پارس - کوچه 

همرنگ نژاد - تصویربرداري نگاه-

 (ساعات 13تا15:00)

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)خیابانهاي 110 و 112،بلوار دیلمان خیابانهاي 138،136،143،،تقاطع دیلمان و بلوار گلسار،کوچه مریمرشت

رشت
شفاعت طلب، کوي اساتید ماهی رودخان، فخرایی، کیژده، تامین اجتماعی و کمیته امداد جانبازان، سه راه پاستوریزه، متحدین، 

دافساري
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)آب آسیاب – توسروندان –بیجارپس -  تازه بقعه – جاده سنگر – ورازگاه – قسمتی از رودبرده – عکاشا -کسبخ       رشت - سنگر

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)بخش اداري کارخانه چوکارضوانشهر

رضوانشهر
جاده اصلی چوکا – نیروآباد – کل ئیالق پارکام – سد مخزنی شفارود – شهرك صنعتی سکام – دهستان خوشابر- پونل – مسجد 

جامع و میدان فرهنگ شهر رضوانشهر – پمپ بنز ین رضوانشهر
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

رضوانشهر
  کل ییالق پارکام – سد مخزنی شفارود-ییالقات اورمامالل-انگولش-چاخ-بیاچال-کوره رودبار-آقاجانمحله-یگان محله-آهنگر 

محله-رودبارسرا
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

رضوانشهر

فیض محله -جاجا محله -سندیان-رودکنار-ارده-بیک زاد محله-مراد خانی -کوچه عرفان -بسیج-تامین اجتماعی -دانشگاه پیام 

نور-دادگستري -فرمانداري -الکته سرا-کوچه مقصودي -سه راه محمدي-شهرك کاظم محله -شفارود-گالیش محله-کلیمان-ترك 

محله-سردار جنگل-پاساژ نور -میدان غدیر-طارمسرا-میانرود-گیل چاالن

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

 (ساعات 13تا15:00)شهرك مسکونی چوکارضوانشهر

رودبار
فرمانداري – اطالعات – بیمارستان- کلشتر – ویایه – چاه آب کوشک –زندان- نوجوکامبر- خلیل آباد – پمپ بنزین – پائین بازار- 

باالبازار- بیمارستان – دوگاهه – الکه – سرخن – شهرك ولیعصر- تکلیم – دارستان – فیلده – چاه الیزه- گلدیان
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

رودبار- رستم آباد
 انتهاي شهر رستم اباد به طرف شهر رودبار روستاي نصفی و خاصکول –کالیه-  روستاي جوبن و جوکین– روستاي گنجه – قسمتی 

از لویه – دولت آباد – طالبر –ذیلک و کلورز – دشتگان ( روستایی) 
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

رودسر
از چافجیر بطرف احمد آباد ، و از سه راه احمد آبادبطرف ساحل رودسر  واردوگاه باهنر   و بیمارستان شهید انصاري و. شهرك 

طالقانی
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)  گرجه پشت-دوستکوه-داروگرمحله-دعویسرا-ناصرسرا-گیالکجان-حسن سرارودسر

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00) ساحل غربی رودسر شهرك صنعتیرودسر

رودسر

 سرپل غربی رودسر ، قسمتی از باقرآباد میدان طالقانی (  سپاه )  ، خیابان شهدا ، مسیر علیجانی ، بطرف وادي شهرستان رودسر ، 

مخابرات ، پل شهدا ، فرمانداري ، دفتر امام جمعه ، صیدر محله ، مسجد ابوالفضل ، شهرك شهید انصاري تا دادگستري ، ارشاد 

اسالمی

 (ساعات 13تا15:00)

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00) گیشاکجان-کویه-لشاکجان-علی کالیه-کلکاسرارودسر

رودسر
  میان پشته و قسمتی از چافجیر -  احمد آباد - حسین آباد و هللا رود و کشتارگاه جدید و آرد تجارت و شهرك شهید رجایی ،  

چینی جان و ولیسه
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)



پشتیباناصلی

سه شنبه

آدرسشهر

رودسر

 باقرآباد ، خیابان مخابرات ، خیابان فرهنگ و اداره برق ، مسیر آتش نشانی و هاشم پور ، خیابان 72 تن ، مسجد صاحب الزمان تا پل 

72 تن ، کوچه و خیابان سرپل زاده ، کوچه ارجی کشتارگاه  قدیم  ( خیابان فلسطین)   ، مدرسه پیش ساخته ، منطقه آبکنار ، پارك 

کیارود( ملت)   مسیر سرپل شرقی بطرف خیابان انقالب ، پمپ بنزین داخل شهر رودسر ، سازمان چاي ، یخسازي ، زمین فوتبال ، 

کلینک هاي پزشکی ، مسیر خیابان انقالب ، بیمارستان دکتر حشمت ( شهدا )  ،

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

سنگر

 – راه پل – طالم سه شنبه – کوچه طلوع –پاشاکی – قسمتی از داخل شهر سنگر – حوالی اداره برق – خیابان شریعتی        

 قسمتی از رودبرده – تربیت بدنی – نشرودکل – بنکده – سه بستان – جوبنه – شوط – پیش کنار کیاسرا – بازقلعه اکبر – گیلوندان

.  الت محله –

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

سنگر
پایانه – خاك شناسی – استاندارد – روستاي شهرستان - آقاسیدابراهیم – کالسه بیجار- مرکز تحقیقات شیالت – چاه فلمن – 

شیالت – مرکز تحقیقات شیالت  – سدسنگر- موتورخانه شیالت – قاضیان
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

 (ساعات 13تا15:00)طالم سه شنبه و مقداري حوزه شهري سنگر ( شهرداري) سنگر

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)تصفیه خانه بزرگ رشتسنگر

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)انبار توزیع - بلوار  خرداد- مرکز شهر سنگرسنگر

سنگر- امامزاده هاشم

مسیرجاده از سمت راست چهارراه کانال به باال- فشارشکن – کوچه مقدم – دهبنه – دستکش گیالن - انبار سیلو -  معابرنیروگاه – 

ایحاگستر- پارك جنگلی سراوان – بازارچه شهید بهشتی – سراوان = گذرخانعمو- گذرنجاري – موشنگاه – کچایر- نصراله آباد – 

پیرسرا – بازارچه شاه عباسی – معدن شاه عباسی – سازمان آب – آقا سیدفاطمه - چاه آب جاده نیروگاه سیکل ترکیبی 

گیالن،چاه اب شهر صنعتی در جاده نیروگاه

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

سیاهکل
روستاهاي میکال ، پیرکوه،گرماور،عاشورآباد، گولک، وسمه جان، بن زمین، جلیسه-  پشکیجان، دیارجان- یرشلمان- کمنی + 

روستاهایی از حوزه برق املش
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

سیاهکل
شهر دیلمان-و روستاهاي مسیر به سمت جاده کارخانه سیمان تا میکال -اسپیلی، کوه پس ، نوروز محله،و جاده هاي سیاهکل و 

آسیابر   الریخانی ، عین شیخ ، باباولی ، شاه شهیدان ، آسیابر و..
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)روستاهاي بیدرون ، بخشی از لشکریان ، گوکه ، علی بیگ سرا ، مالدهسیاهکل

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)مرکز شهر سیاهکل تا پارك آبشوران و قبل بیمارستان غدیر---(  بازار و مراکز اداري و تجاري شهر سیاهکل) سیاهکل

سیاهکل
حوزه سنگر: روستاهاي نصراله آباد، شیخ علی بست ، بازقلعه دژ +حوزه آستانه : روستاهاي خلشا و کاچا و بخشی از چهارده +حوزه 

سیاهکل : مسیر جاده سنگر بعد از روستاي فشتال ، روستاهاي پاشاکی ،دیسام ، چالشم ، ملکرود، خرارود، تازه آباد جنکا، دوستالت
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

سیاهکل
بخشی از بلوار انصاري -بلوار آل بویه ، خیابان مظلوم ، میدان دیلمان -جاده دیلمان و روستاهاي مسیر ( توتکی ، کلنادان-باالرود-

سوتگوابرو..)  و روستاهاي جاده سنگر  کوجیل ، کالمسر تا  فشتال --بیمارستان غدیر، مسکن مهر کرف پشته--ان غدیر
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

شفت
خرفکل  - چوبر – کاظم آباد – مبارك آباد – میرسرا – السک – کلوان – ویسرود – دورودخان – امامزاده ابراهیم – سیاهکش - پده 

-لیفکوه -  سلمرز - بیجارسر- محرمان – پلنگ پشت – امامزاده اسحاق -  ویسرودابیاري، اداره ارشاد ، ثبت احوال
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

شفت
 شالده – تکرم –  برزوهندان – قسمتی از کوزان – جیرده – فرشن - ناصران–کمسار بزرگ وکوچک –سقاکسار – سیاهگلوندان – 

خرطوم – مژدهه – چماچاه - سروان محله – گیلده
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

 (ساعات 13تا15:00)پیرده – چکوسر و کهنه گوراب – شاد خالشفت

شفت
 احمد سرگوراب  – نصیرمحله – گنجار- شالما – کبودشهر- لپوندان – علیسرا – توسه – خرمکش – سیاهمزگی – مردخه         

القال- دوبخشر
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)کهنه گوراب – پیرده – شاهخال – مرخال – طالش محله فومن- دافسار-  کاسان- نوده-مالسرا- آقا سید یعقوب و کالشم( روستایی) شفت

شفت
 خیابان ( هفده شهریور- ولیعصر- میرزاي شفتی – بلوارمطهري ) – اداره تربیت بدنی – میرمحله – صیقل کومه – نهزم  – کولیسران 

– ذوالپیران – بلوار طالقانی- بیمارستان و فرمانداري و بانکها
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)کارخانه فوالد تیامشفت

صومعه سرا

اباتر از صومعه سرا : کوي آزادگان – سیان گشته – خیابان طالقانی – رونکیان – منوچهري عربان – مرکزبهداشت – قصا بسرا – 

کسما ء – جیرمحله کسماء – دهنده –میانده – راسته کنار- کلسر- پاسکه – پوستین سرا – شارم – زرگام- چمن – مناربازار- 

پاتاوان – اباتر- تالش محله – کوده – دو اب سر – کلیدبر – مالسرا – شکرباغان – معاف امندان – اول طاهرگوراب ( روستایی) 

 (ساعات 13تا15:00)

صومعه سرا
دانشکده کشاورزي – کوي بیتا -بیمارستان امام خمینی -  چاه آب 4 و 5 صومعه سرا – زیبا شهر – پارك ابریشم – دانشکده منابع 

طبیعی – مجتمع کارگاهی شهر صنعتی –دلیوندان - خطیبان – چنه سر- چوبه – کهنه سر – کلکوه  و بیمارستان +فرمانداري
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

تولم شهر
روستاهاي ماتک- لیفشاگرد- بریران- شیخ محله - هندخاله- صوفیان ده - نوخاله جعفري و اکبري- گاز گیشه - کیشستان- 

صیقالن
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

صومعه سرا
اداره برق – خیابان شهداء – چاه آب شماره 2 – کوي حسینی پناه – خدمات –چوبکیان – زیده سرا – تصفیه خانه و چاه آب – 

اداره گاز – فشخام
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00) گلشهر- مجتمع نیلوفر – چته سر- تربیت معلم – کوي سماواتی – اداره دارایی و کمیته امدادصومعه سرا

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)خیابان برشنورد - خیابان فرهنگ – خیابان طالقانی – خیابان جعفري - خیابان امام خمینی - کوي اقدامی – بانکها و ادارت       صومعه سرا



پشتیباناصلی

سه شنبه

آدرسشهر

صومعه سرا

  شامپوسازي – عربان – صیقالن – جیرمحله کسماء پیشخان – از گم – ایستگاه گاز – سنگجوب – طالش محله صیقلوندان – 

نرگستان – خراط محله – الکسار – قسمتی از شیخ محله – سیاه درویشان – پمپ آب هندخاله – خمه سر- چمثقال – گاو کده – 

قاضده – کلسر- فتحه سر- اسپند- چکور- طالش محله چکور   و کشتارگاه و مرغداري و سردخانه مطهر

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)جاده صومعه سرا به تولم شهر- میدان پور نایب- هالل احمر- پمپ بنزین دوگور- روستاي دوگور-فشخام-خطیبانصومعه سرا

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)بهمبر – بیجارکن –ضیابر طاهرگوراب – ملکسر-  نوکاشتصومعه سرا

صومعه سرا- فومن

نفوت – واقعه دشت – اسدآباد لیموده– خاکیان – منبع آب شهید رسولی – اشپلم – کوي رهبر – ورزشگاه تختی – الدمخ – پشت 

پارك کودك- رونکیان – خیابان سردارجنگل – کوي جهانگرد  و خ جعفري ( مرکز فرماندهی + محل نماز جمعه)   - روستاهاي کاس 

احمدان و سپیران-اشترکام

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

صومعه سرا- گوراب زرمیخ

 شعله پس – کماء – نفوت –سیاه اسطلخ – کمامردخ – سیمبر- سیمبرالدمخ – باالبلگور – پایین بلگور- پشت مسار – پشتیر- 

رحیم آباد – بقعه پوریاي ولی – تازه آباد – تطف – سه شنبه بازار – مرکیه – نظام آباد – خشت پل –پیرسرا – سنگسر – گوراب 

زرمیخ – مهویزان – تطف – چالکسر- سه سار – میانبر- پشتمخ – سورمه

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

فومن
 انتهاي خ شهدا، ماوردیان، االگوراب، شنبه بازار، شیرتر، لولمان، اشکلن، اتورسرا، خشک نودعان، باغبانان، درج محله، زیده، 

شالتوك، آلیان و مالرد
 (ساعات 13تا15:00)

فومن
 شهرك آیت ا... بهجت – اطراف باشگاه انقالب – شهرك آزادگان –پیشده-بیمارستان امام مجتبی قسمتی از کمربندي شکوري      

اداره بازرگانی و بنیاد مسکن
 (ساعات 13تا15:00)

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00) شهرك امام -کمربندي شکوري – خیابان بسیج – خیابان مولوي –کوچه افتخاري - پامسار و  قلعه کلفومن

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)جیرسرچوکام حسن هندوانه باغ – چوکام – فرشکی – میانکلخمام

فومن
 بلوار ابوذر، خ جانبازان، امامبر، خ جانبازان، شکارگوراب – کردمحله – گشت گوراب – دارباغ – کیش رودبار- سیدسرا – کمال محله 

– گشت رودخان – گوراب پس – سسطالن- سیاه کش- ملسکام – سیدآباد – قلعه رودخان – فرشه – حیدرآالت – خسرو آباد
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

فومن
 خیابان جانبازان – کاشانی – فلسطین – شهید بهشتی – انتظام – امام – مطهري –  اطالعات و فرمانداري و آب و فاضالب       

شهري
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

فومن- تولم شهر
میدان ورودي فومن – گل افزان – سند – نوده- کلده –فالح آباد-سه راهی بازارجمعه- سمت راست جاده بطرف رشت ازسه راهی 

بازارجمعه تا سه راهی رودپیش، گیگاسر-رودپیش-معاف محله – تازه آباد رودپیش( شهري، اداري و صنعتی و مرغداري) 
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

فومن - شفت
 خ جانبازان، خ میثم تمار، منبعد روستایی (  سرابستان، حسین آباد، سنگ بیجار، کردآباد، علیسرا، للکام، کلفت، گراکو، ازبر،  بویین، 

پیشده، شاله، حلقه بسته، چیران، گوشلوندان، کیابان، مالوان، خسمخ، پیر مومن سرا، لختکی) 
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)حوزه شهري ( خیابان برشنورد- بانک انصار-باغ موسوي-خیابان فرهنگ-اداره پست-شهرداري-خیابان طالقانی) صومعه سرا

فومن - ماسوله

 – قسمتی از قلعه کل – پیش حصار – خلیل سرا – شیرذیل – حسین کوه – شلکه بانان – قصاب علیسرا – امامزاده تقی – شولم      

 – کلرم – کوچیچال – مالکوان – کاسی سرا – کمادول – اشکلیک – زردلچه – سیخ بن – لشکوه – گیلوندرود- پامسار- آبرود

ماسوله ( روستایی)  – دانشگاه فنی

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)کل حوزه شهري تولم شهر- مرجقل- روستاهاي  فالح آباد و کالشمتولم شهر

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)حوزه شهري (  کوي مرادیان-کوي خانقاه-کوي رزاقی-کوي شهدا-کوي خدمات- مقابل اداره برق) صومعه سرا

رودبار
حوزه شهري رودبار( محدوده دادگستري- پمپ بنزین و گاز- نیروي انتظامی-بلوار وحدت-روستاهاي کلشتر-گلدیان-آغوزبن-

گرمابکش-دارستان -تکلیم-رزکند-طالبر) 
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00) نصرت آباد – شهر حویق – شهر چوبر – بازارچه پالسی – بازار لمیر – بازارچه ویزنهکرگانرود

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)کرگانرود

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)شیرآباد-اوتار محله - سیدلر محله -  شاهگلدي محله-کهنه حیاطیکرگانرود

کرگانرود
کل مسیر لیسار به طرف هشتپر ( کل محدوده شهري لیسار-روستاهاي کشلی-لیسارمحله-کشاورزمحله-بوره سرا-طاهري محله-

هره دشت-سیاه کت-اوتار محله-سیدلرمحله-حجت محله سوست-هیلیس محله-شاهگلدي محله) 
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

کالچاي
داخل شهر کالچاي بطرف بازار روز کالچاي – میدان نواب و مسجد صاحب الزمان- خیابان شهرداري ، ایسوم ، اسالم آباد،واجارگاه ، 

مسیر گزافروز بطرف رحیم آباد تا دهکده قدس ، نعمت سرا - سالکجان – بزکویه- فبیل سرا
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

کالچاي
حوزه شهري ( محدوده اداره برق-آموزش و پرورش-کمیته امداد-دارایی-هتل آسمان-مسکن مهر-شهرك نیما-هوردشت-

چایخانسر-خشکالت-کل محله-چایجان-توساکوه-سیاهکلرود-خیاط محله-جورمحله-باجی گوابر-پلت کله سر-جواهردشت) 
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)بلوار جلوي اداره برق  و اتوبان ( حد فاصل میدان بار واجارگاه تا سکسیونر رینگ بستنی سهیل) کالچاي
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(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00) شهر واجارگاه و برخی روستاهاي اطرافکالچاي

کالچاي- رحیم آباد
مسیر خیابان امام ( شهرکالچاي)  از پل داخل شهربطرف پمپ بنزین- شهرك اندیشه -   لیمنجوب ،   هادي کیاشهر -  قاضی محله-

صیاد محله – جانباز محله -  شیرمحله و تازه آباد حسن سرا - مسیر کالن کالیه تا آزاربن-  بیجارگاه
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

کوچصفهان
قسمتی از داخل شهرکوچصفهان وجلوي اداره برق – خیابان نواب – ایمن آباد – نویده – ویشکاء سنگر- پیرموسی – کتیک الهیجان 

– حشکوا – سده – کدوسرا – ویشکاننک – قسمتی از امشه وقسمتی از خمام رود
 (ساعات 13تا15:00)

کوچصفهان
 – رودبار محله – جیرسرا – بلسبنه – حسن آباد – جعفرآباد – مژده – گیساوندان – تورانسرا – مالسرا – گورابسر – شکارسرا    

.. سیاه صوفیان – علیسرا- قمستی از نم نم آباد ودارسازي – جوراب گیالن – کیسه گیالن – یارلون – دلچه – ایمن اباد
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)یخسازي صدف- تراشکاري استقالل-کارخانجات ریسندگی گیالن- ریسندگی پرتوکوچصفهان

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)شهر لولمان - جانکبر- طارمسر - چوالب- ابراهیم سرا- خالکی ( روستایی) کوچصفهان

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)بازارکوچصفهان - خیابان هاي عسگري ، رضانژاد ، بهشتی ، باهنر ، مطهري ، وحدت ، میدان امام رضا و گاز در کمربندي     کوچصفهان

کوچصفهان- خشکبیجار
پشکه – علی نوده – آغوز کل وخشت مسجد – کالمرز - فرشم – مریدان – قسمتی از شهر خشکبیجار بطرف خمام (  خیابانهاي 

شریعتی – سردار جنگل – بلوار – نواب )  – آلمان محله – سیاه اسطلخ – چوکده – گالش محله – تمل – بلسکله – پیرعلیده
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)هندوانه پرده سر- گراکو- کنارسر- شیرایه- گیلوا- مامودان- ( روستایی) کوچصفهان- لشت نشاء

کیاشهر و آستانه
حوزه الهیجان :روستاهاي حسن بکنده - حسنعلیده ، امیر اباد،سحر خیز محله ، کهنه رودپشت و شرفشاده  +حوزه آستانه 

:روستاهاي  عسکر آباد ، انبار سر ، سلیم چاف ،لوخ ، دستک ،محسن آباد دستک ، دهنه سر .
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

 (ساعات 13تا15:00)حوزه آستانه :شهر کیاشهر(  بجز خیابان فلسطین شمالی و جاده دستک،شامل مراکز اداري و تجاري شهر)  تا ابتداي زیبا کنارکیاشهر

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)فرستنده رادیویی داخلی و برون مرزي امیرکیاسرکیاشهر

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)محدوده پره صیادي فروردینکیاشهر

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)میدان اصلی شهر وخیابانهاي  فلسطین شمالی وشهدا --دادگستري ، مجتمع فرهنگی ، بخشی از روستاي امیر کیاسرکیاشهر

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)روستاهاي  نقره ده، الکوژده، سالکده ، زارم کالیه ،  لسکوکالیه -( پمپ بنزین اجدادي ) کیاشهر

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00) خیابان فردوسی، خیابان آزادگان ، بخشی از بلوار امام رضا از میدان بسیج تا گلستان 11، ( شرکت نوشین و هتل ابریشمی) الهیجان

الهیجان

حوزه برق الهیجان :بخشی از خیابان هاي  طالقانی توحید و کشاورز-کمربندي حدفاصل میدان گیل تا میدان ابریشم -روستاهاي 

توستان ، بازکیاگوراب ، ---( بیمارستان سیدالشهدا، بیمارستان جدید پیروز ، پمپ بنزین صیاد) +   حوزه برق  آستانه : روستاي 

نیاکو، پینچاه ، سیاهکوچه

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

الهیجان
 بخشی از حسن بیگدشت و کوي یاسر  ، خیابان رسالت و روستاهاي حاج سلیم محله و کوشال و نوبیجار و گورندان، کوچکده  (  

تصفیه خانه فاضالب سپهر پشت و پمپاژ آب نوبیجار) 
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

الهیجان و سیاهکل
حوزه شهرستان سیاهکل : بخشی از ازبرم و نمکرودبار ( شهرك صنعتی ازبرم ، دانشگاه آزاد) + حوزه شهرستان الهیجان : بخشی از 

بوجایه و لیالمان
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

الهیجان

کوي یحیی آباد -20 متري حافظ ، خیابان تربیت معلم ، کوي آقا سید محمد-بخشی از خیابان کاشف0 جنب مدرسه عبدالرزاق)  ، 

کوي تاج مهري ،  خیابان منظریه – انتهاي خیابان خرمشهر– خیابا ن حزین– خیابان شقایق-(  بازارچه و تله کابین بام  سبز)  

–خیابان سعدي (  هتل تعطیالت )  و روستاهاي  کوبیجار –بیجارباغ -کتشال– سطلسر و بخشی از زمیدان

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

الهیجان
حوزه الهیجان: روستاهاي ناصرکیاده ، کچالم، سراجار، نوشر، کورنده، ایوان استخر +حوزه لنگرود روستاهاي  خالکیاسر +پاپکیاده 

+بخشی از چاف
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

آستانه اشرفیه و الهیجان
حوزه آستانه : روستاهاي داخل ، گوهردان +حوزه الهیجان :شهررودبنه و روستاهاي  پهمدان ، ایشکا پهمدان ، شیرجو پشت– 

اکبرآباد- بارکوسرا- باالرودپشت، بین کالیه،شیخ علی کالیه
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

الهیجان-آستانه اشرفیه

حوزه آستانه : روستاي  تجن گوکه  و امیرهنده امیرسلطان     +    حوزه الهیجان : بخشی از خیابان طالقانی و میدان جمهوري 

،غریب آباد ، جموري 14 ، کوچه گلستان و بلوار انصاري ، حاجی آباد- بیمارستان پیروز- روستاهاي توت کله ، بازکیاگوراب ، سل 

کول ، ایشکا-چفل-( دادگستري ،سپاه پاسداران ،پمپاژ آب بازکیاگوراب ، مسکن مهر) 

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

الهیجان

بخشی ازخیابان شهدا (  میدان شهدا تا بازارروز 4) ، خیابان شهید فهمیده ( میدان فیض به سمت امیر شهید)  بخشی از  خیابان 

استقالل(  مخابرات قدیم)  -بخشی از خیابان امام  حوالی خیابان ملت –خیابان قیام و حشمت  –خیابان 22 آبان ––( بیمارستان 22 

آبان،ورزشگاه شهدا،مرکز مخابرات-مجتمع اپادانا، ) 

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)
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الهیجان
بخشی از بلوار امام رضا پمپ بنزین نیکان تا میدان شیخ زاهدو میدان شیخ زاهد تا میدان گیل -ابتداي جاده لنگرود روستاهاي 

بیجاربنه ، نخجیر کالیه ، بخشی از  لیالستان ، گوهر سرا ، شیخانبر(  کارخانه سیبک سازي ، دامیاران ، ) 
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

الهیجان
میدان برق ، بخشی از خیابان طالقانی ، خیابان جمهوري (  میدان جمهوري تا میدان چاي  )  بخشی از خیابان امام(  مجتمع پارادایس 

تا میدان انتظام )  کوي بازارچه منجمی ، سازمان چاي
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

الهیجان
حوزه شهرستان الهیجان: بخشی از بوجایه و بلوار دیلمان – خیابان کیاموسوي-میدان  عاقلیه - میدان انتظام (  ستاد نیروي 

انتظامی)  و خیابان کاشف غربی، کوي پردسر و کاروانسرابر ،  و بخشی از خیابان شهید کریمی ( کوچه توکلی و ساختمان پزشکان ) 
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)حوزه سیاهکل :روستاي قره خان محله  + حوزه الهیجان : بخشی از روستاي لیالمانالهیجان

الهیجان
خیابان سردارجنگل-میدان وحدت تا میدان معلم ، خیابان انقالب و کوچه برق ، بخشی از خیابان خرمشهر، بخشی از خیابان بهشتی 

حوالی میدان معلم و آسید حسیت تا کوچه شیشه گران - ( بیمارستان شفا، ) 
 (ساعات 13تا15:00)

الهیجان
بخشی ازبوجایه ، شهرك فرهنگیان ، کوي آزادگان –خیابان تربیت ، کوي هفت تیر(  یوسف آباد)  بخشی از روستاي سوستان  

و...( آموزشکده فنی رجایی-دانشگاه آزاد) 
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

الهیجان
بخشی از خیابان ادب   و بلوارامام رضا ( از  گلستان 11  تا پمپ بنزین نیکان)  ، خیابان شیخ زاهد ، بازارچه استخر ، شهرداري - 

روستاي بیجاربنه باال و بخشی از کوي یاسر
(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)مرکز شهر سیاهکل تا پارك آبشوران و قبل بیمارستان غدیر---(  بازار و مراکز اداري و تجاري شهر سیاهکل) الهیجان-سیاهکل

الهیجان
حوزه الهیجان : روستاهاي  سوخته کوه- لیالمان- چمندان، تموشل ، میان محله گلرودبار ، زندان تموشل -منبع آب و پمپاژ  

شکاکم +حوزه  سیاهکل : روستاهاي  چوشل ، نمکرودبار ، زیارتگاه ، روبرابر، ازبرم ، لیش
 (ساعات 13تا15:00)

الهیجان-سیاهکل

بخشی از کوي سردار جنگل (  بازارچه کوي زمانی )  ، خیابان رزمندگان ، شهرك جانبازان ،خیابان تربیت بعد از تربیت 8 ،شهرك 

نسیم (  نمکایه ) روستاهاي کوهبنه ، آهندان ، زاکله بر ، چهلستون ، کوره بر، سوستان باال ، مرادهنده –رحیم آباد، گمل، زمیدان ، 

سرچشمه ، شیر نسا ،فیدره ،  کوره ،

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

لنگرود
پارك فجر –پارك بازار ، بلوار شورا (  فرمانداري- اداره پست- دادگستري )  میدان شهید نورانی-بلوار عبدالکریمی ( پمپ بنزین- 

بیمارستان امینی) 
 (ساعات 13تا15:00)

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)حوزه شهري( خیابان هاي مقداد-بینش) روستاهاي موبندان-گلباغ سرا-بازارده-کاسگرمحلهلنگرود

لشت نشا
بخشی از بلوار امام-خیابان بهشتی ،میدان مصلی ، سه راه چمخاله ، خیابان مدرس ، بخشی از خیابان طالقانی ( مسجد جامع ، بازار، 

مخابرات )  ، بخشی از انزلی محله
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)بخشی از کوي درویشانبر ، بلوار فردوس ، وادي ،لیالشهر ، بخشی از انزلی محله، راه پشتهلشت نشا

لشت نشا
حوزه شهرستان لنگرود : کل شهر کومله (  مراکز اداري و تجاري )  و پمپاژ آب الت محله و روستاهاي سالکویه ، سلوش ،گوالك محله 

  +حوزه شهرستان املش : بخشی از روستاي چماقستان (  چمنستان) 
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

الهیجان
حوزه شهري (  بخشی از خیابان طالقانی- خیابان توحید-آموزشگاه سما-ابتداي کمربندي )  -روستاهاي جوکل توستان- پمپ بنزین 

صیاد بازکیا گوراب
(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00) خیابان هاي داخل شهر لشت نشاء – توچاه – فخرآباد- سادات محله – لیچاه – زهنده –  – پیچاه - الشه - گنجا محله - خشکرودلشت نشا

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)اسطلک - چپک ناظمی- شفیع محله- علی بوزایه- رودپشت - کوریجان-جورکویه -نوشر- بلسکله - گیلوا محله- جیرکویهلشت نشا- خشکبیجار

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)کوي امام رضا – دهسر- توچاه آلمان – جیرهنده – زهنده خاکی – کروفیل – الشه – بلکده – نورودماشک - لفوت پایینلشت نشاء - آستانه

لنگرود
بخشی از بلوار امام-خیابان بهشتی ،میدان مصلی ، سه راه چمخاله ، خیابان مدرس ، بخشی از خیابان طالقانی ( مسجد جامع ، بازار، 

مخابرات )  ، بخشی از انزلی محله
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)بخشی از کوي درویشانبر ، بلوار فردوس ، وادي ،لیالشهر ، بخشی از انزلی محله، راه پشتهلنگرود

لنگرود و رودسر
حوزه شهرستان لنگرود : کل شهر کومله (  مراکز اداري و تجاري )  و پمپاژ آب الت محله و روستاهاي سالکویه ، سلوش ،گوالك محله 

  +حوزه شهرستان املش : بخشی از روستاي چماقستان (  چمنستان) 
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)جاده سالکویه - کیا کالیه - - خیابان شهید رجایی - میدان الغدیرلنگرود

الهیجان و لنگرود

حوزه الهیجان :جاده لنگرود بعد از از میدان شیخ زاهد تا دیزبن  بخشی از روستاي لیالستان و دیزبن(  سی ان جی دیزبن، مجتمع 

لیان، M R I فارابی ،بیمارستان میالد، هتل فجر ، دانشگاه پیام نور، هتل رسپینا، هتل البرزو...) +  حوزه  لنگرود : میدان کشاورز تا 

میدان امالکی ،بخشی از بلوار دهگان(  سی ان جی میدان امالکی ،پمپ بنزین، دانشگاه ازاد )  و مسیر جاده الهیجان  روستاهاي 

دیوشل ، طالش محله (  چاي نوشینه ) 

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

لنگرود
 ستاد  فرماندهی نیروي انتظامی در بلوار حافظ- تامین اجتماعی -کوي درویشانبر روستاهاي نالکیاشر و جدانوکر و لوکالیه و 

کوشالشاه و شهر صنعتی نالکیاشر و...+حوزه الهیجان روستاي متعلق محله ارباستان
(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)

لنگرود

حوزه لنگرود: بلوار کشاورز - جاده لیالکوه- ( دانشکده پرستاري-دانشگاه  قدیر) –شهر اطاقور، روستاهاي  لیالکوه ، باالسرا ، 

پرشکوه ، مالط، ابچالکی ،  مریدان، حاجی سرا لیسه رود-حاجی سرا  و   اطاقور- کابیجار- پروش-(  پادگان مریدان- شهرك صنعتی 

اطاقور)  +حوزه الهیجان روستاي سیاهرودبار و بخشی از عطاکوه( سایت مخابرات آبشار  و نظامی و شرکت گاز  ) 

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)

 (ساعات 13تا15:00)شهرچمخاله و بخش اعظم شهر چاف و روستاهاي گالشکالم ، کمال الدین پشته ، حسین اباد چافلنگرود



پشتیباناصلی

سه شنبه

آدرسشهر

لنگرود
خیابان هاي سعدي، رجایی ،  میدان امام حسین ( کیاکال) ، بلوار آزادگان، چالکیاسر، بخشی از خیابان طالقانی و مطهري، سبزه میدان 

،  (   آتش نشانی، بیمارستان امینی، کشتارگاه صنعتی) 
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)خیابان ازادي +بلوار جمهوري (  جاده چمخاله )  ،از میدان بسیج تا پلت کله -سردخانه پارسلنگرود

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)بخشی از انزلی محله، صحراتخته پل ،  کاسه گر محله روستاهاي صیدر محله (  سادات محله )  ، حسن آبادلنگرود

لنگرود - شلمان
جاده رودسر از پمپ بنزین دریاسر، کل  شهر  شلمان و  روستاهاي مسیر تا پل ولیسه-روستاهاي یعقوبیه ، گلسفید، قاضی محله ، 

دریاسر، فتیده ، گالشخاله ، دریاکنار -
(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00)پارك فجر ومسکن مهر لنگرودلنگرود

لوشان
 پمپاژ شهرصنعتی – خیابان ورودي – بلوار امام – سیاه تپه وچاه آب – روستاي پاچنار- قره تیکان – قسمت جنوبی خیابان      

شهید میرزایی – طارم سفلی حوزه قزوین
(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)

لوشان
 کارخانه سیمان 300 تنی – کوي شهیدچمران – ترك نشین – تپه مقصودیه – شهرك 31 خرداد – قسمت شمالی خیابان شهید 

میرزایی  .
(ساعات15تا17:00)(ساعات9 تا 11:00)

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00) کارخانه فراشن –چاه آب فلمن- ( آب شهرمنجیل) جمال آباد – روستاي حالجلوشان- منجیل

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)روستاي بیورزن – نمک آوران –کرماك-  معدن سنگرود- پارودبار- پاکده – جیرنده – کلیشم – داماشلوشان -جیرنده

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)پاشکم،سیاهرود،شاندرمن،چاله سرا،امامزاده شفیع،طالب درهماسال

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00) بیمارستان ماسالماسال

ماسال

شهر شاندرمن – امام زاده شفیع – قران – فلورجان – پیرسرا – سیاهکوه – پلنگ سرا – کفودمژده –نیالش – انجیالن – سیاهدوله 

– شیخ نشین – کوره جان – چاله سرا – طالبدره – بی تم – دران – توسه سرا – برگ سرا – پاشکم – چماچار – میر محله – دلیجان 

– شالکه – دره سر – سیاهمرد –

(ساعات 13تا15:00)(ساعات21تا23:00)

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00) گیله سرا – مشکه – زرین دول – کیش خاله – شهرك آزادگانماسال

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)   میله سرا-خود بچر  کلنگستان-پاشکم-دوله مالل-وردم-خانقاه بر-گاومیشان-نوکاشت-خشکرودبار-ولد-تنیانماسال

ماسال

 

کل شهرماسال بغیر از خود بچر – لوحه سرا – سنگ بست – درخانه – میله سرا – قسمتی از حاشیه رودخانه و جاده جوکا 

روستاهاي درخانه – میله سرا – وشمه سرا – کوچیکام – گندزر – سراکه – مهدیخان محله – گامیشان – ورمیه  – پیرسرا – 

طاسکوه -سیل محله –سلیم اباد طبق سرا – نساء – لیپا – ماسوله خانی – آسیاریسه –سیاهدول – چسلی – گرمخانی -لوحه سرا 

– سنگ بست 

(ساعات 11تا13:00)(ساعات19 تا 21:00)

(ساعات9 تا 11:00)(ساعات17تا19:00).علی آباد پائین ( قدیم ) علی آباد باال( جدید)  –نیروگاه بادي      منجیل

(ساعات17تا19:00)(ساعات 11تا13:00)محوطه سد سپیدرود – جنب تونل – خیابان هاي  امام خمینی ، منتظري ، ابوریحان ، بهشتی ، شریعتی ، کوي کارگرانمنجیل

(ساعات19 تا 21:00)(ساعات15تا17:00)هرزویل باال و پایین – پادگان نیرو دریایی و زمینیمنجیل - لوشان


