
ساعت قطعآدرسشهرستان

09:00انتهای امیركبیر قبل پل مرزن آباد سالن ورزشی شکریامیر كال

09:00گلستان و خیابان ام آر آی و حائری- میخک - عادل - نبوت - فتح - پردیس و كوچه های فارابی - شهرک های بهزاد امیر كال

11:00خرد مرد و عزیزک- كبوتردان - ضلع شمالی كمربندی امیركال از میدان ماز تا میدان مقریکال و روستاهای مقریکال امیر كال

امیر كال
درزی - نواب - صادقیه یا گاوزن كال - حاجی كالی اول -خیابان خاتم االنبیا  - خیابان طالقانی  (ساعت )خیابان امام سمت چپ از میدان امام علی تا میدان انقالب 

گلزار- سهرابی - تا علی ساختمان - كال شیخ 
11:00

امیر كال
- رزاقیان - بلوار ناصری از میدان منبع آب تا میدان شهدا دیوكال كوچه های بهشتی یک تا بهشتی دهم - تا سه را ه سجادی  (ساعت )خیابان امام از میدان انقالب 

اطراف مسجد امام حسین- باقرنسب 
13:00

-  متری 20- دلگشا - امیر - 41 تا بهشتی 10بهشتی - كرامت - حافظ یک و دو -  و تفکیکی پرفسور نوری - كوچه های پورعباسی - قسمتی از شهرک فاطری امیر كال

و پشت بیمارستان كودكانشهاب الدین كال و پشت بیمارستان كودكان- شهاب الدین كال  - ابن سینا و مصطفی خمینی و مالمحله - شهید الیاسی -ولیگدان 

13:00

15:00جاده بابل به بهنمیر روستاهای باال و پایین بیشه سر و لنگورامیر كال

17:00روستای اغوزبن و بندركالامیر كال

امیر كال
-  سپاه محله -كاسگر محله - روستاهای سعیدكال - اطراف اتش نشانی - آقامحله - كمال محله -كمربندی امیركال ضلع جنوبی از خیابان تیركاران تا میدان مقریکال  

مسجد نینوا و خیابان آب و فاضالب
19:00

امیر كال
راهکال - چوپانکال - اسی كال - رضاكال - سادات محله - ركون - فوالدكال - قسمتی از كاسگر محله - باالنقیب - درزی نقیب - جاده بابلسر و روستاهای پایین نقیب 

پیچ قریشی- تاجدوله - نی كال - 
21:00

ساعت قطعآدرسشهرستان

09:00 به سمت محمودآباد71از دریای -   به سمت محمودآباد 56از دریای آمل

6709:00 و 55 به سمت دریای 14از ابتدای ایثار آمل

09:00( 30.1 و 28 و 22 و 20.1دریای  )16 الی دریای 40از دریای آمل

09:00انتهای بلوار آزادگان بسمت مسیرهای رضوان زوج الی كوی یگانهآمل

09:00از ابتدای روستای نظام آباد الی روستای وسطی كالآمل

09:00از پل آلشرود  بسمت بیمارستان امام علی و روستای شیر كاج الی سائیج محلهآمل

09:00هفت تن و پلیس راه باییجان-تینه- فیره -شاهاندشت- شنگلده- پاسگاه گزنک-مالر -آب گرم - مناطق سرآسیاب - از شهرک صنعتی رینه آمل

09:00روستاهای مسیر السم و زیار تا قبل از پل پلور- از شهر رینه  الی روستای نوا و روستای مسیر آمل

09:00شهرک بهاران- پادگان رینه آمل

09:00شهر رینهآمل

11:00  از ابتدای جاده سرخرود تا روستای شیخ آبادآمل

11:00پاسکی محله-رودباردشت و مسیر كمربندی از جنوب به شمال - بزمینان - ترک كال -زیارو - روستاهای كم كال آمل

11:00از میدان هزار سنگر بسمت سمت چپ كمربندی هراز الی ابتدای روستای پاسکی محله- مسیر كمربندی هزارسنگر تا ابتدای روستای كته پشت آمل

2111:00از میدان هزارسنگر تا نبش رضوان - از هندوكال الی میدان هزار سنگر آمل

11:00از انتهای بلوار آزادگان الی روستای ولیک علیاءآمل

11:00از ابتدای دو راهی اوجی آباد الی روستای سعدینکال و روستای معصوم آباد-  و پل شهدای جنگل CNGمسیر اداره راه و ترابری تا آمل

11:00مسیر دانشگاه آیت اهلل آملی و روستای میلهآمل

2511:00از چهارراه  فجر الی فجر -  متری شاهد 20از پل آلشرود و  روستاهای مسیر تا روستای كارچی كال و سوته كال و كوچه های آمل

11:00از پل آلشرود  الی روستای مسکونآمل

11:00باغ صفا و الیمستان الی  خشواش تا شركت آمولو- از ابتدای پل بلده آمل

11:00از پل بلده بسمت مسیر نمارستاق و روستاهای مسیر نشل و اندوار و مریجان و كهرود و ناندل الی پلیس راه باییجانآمل

13:00شهر امام زاده عبداهلل و روستاهای اسپند و سهری و كاسمده و تلیران الی روستای دیورزآمل

9413:00 الی آفتاب 76از آفتاب  - 72 الی آفتاب 58 از آفتاب آمل

13:00شركت دیزلآمل

13:00ازابتدای درویشخیل الی روستای شریعت آباد و مطهرآمل

13:00از سه راهی درویشخیل الی سه راه واسکس و مسیر آهنگركالآمل

15:00 و شهرک فرهنگیان23 و 43دریای آمل

3615:00 و 34 و26 و 12دریای آمل

15:00 جلو مدرسه معرفت36ده متری اول خیابان نور تا انتهای آفتاب  - 45مسیرهای آفتاب آمل
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امیركال

آمل 
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15:00روستاهای مرزانکال ، میخران ، چندرمحله ، تسکابن و هلومسرآمل

7415:00 و 56 تا 48از نمایندگی خودرو پهلوان زاده الی كوچه های  آفتاب آمل

15:00از دو راهی امام زاده عبداهلل الی روستای پرنآمل

15:00بلوار بنفشه-  و  پل میربزرگ  16 الی الله 44از هزار سنگر تا سه راه  روبروی اداره پست مركزی و از الله آمل

15:00از ابتدای روستای چاره  الی ابتدای روستای شرم كالآمل

6015:00بوران الی رضوان - فرعی تاالر امیر - از هندوكال بسمت ساالرمحله آمل

15:00از روستای كلیکسر تا چهار راه رئیس آباد و روستاهای مسیر بانصركالآمل

17:00 تا ابتدای كوی شاكری و كوی دادگستری9از الله  - 6 الی الله 16 و  الله 28از كمربندی بسمت روستای كنسی و الله آمل

17:00مجموعه اكسینآمل

17:00سرخ كال الی  چنگ میان و تمسک و داوودكال- روستاهای اجباركال  آمل

17:00از پل معلق الی میدان قائم سمت راستآمل

17:00 و مسیر خیابان طالقانی الی ورودی شهرک مرجان9از اندیشه آمل

17:00مسیر كاسب محله الی كوسه رز- مسیر روستاهای پنج كتی  - 3از ابتدای ده متری اول الی كوی شهدای آمل

4817:00 الی 40 الی میدان حر و از انتهای آفتاب 36مسیر پشت اداره  الی كوی بانک خون ، مسیر آفتاب آمل

17:00میدان بسیج تا تاالر سیامک-  و پلک علیاء20روبروی تربیت - از نساجی بابکان الی پل هوایی شاد محل آمل

17:00از پل چالو الی شركت آمولو- از ابتدای پل چالو الی روستای فیلبند آمل

17:00درویش خیل و داخل شهر دابودشتآمل

17:00از ابتدای دعو كال بسمت چهار راه رئیس آباد و بسمت شركت آراست الی ابتدای كمانگر كالآمل

19:00 تا انتهای كوچه جمشیدی15 و 18 وكوچه های امین 5محله ایثار آمل

19:00شهرک مروارید و كوی صادقی-  و كوی طاهری و انتهای كوی رحیمی  16 و مسیر های سیکاپل و امیر 8 و 6از انتهای بلوارآزادگان به سمت آزادگان آمل

19:00از ابتدای روستای گالش كال تا روستای مریج محله و روستاهای مابینآمل

19:00نیاكی محله- از ابتدای اداره برق مركزی الی  پل معلق جنب پارک شهرداری و مسیر سبزه میدان الی مصلی آمل

19:00 و بنیاد شهید و كوچه مازندرانی یا حافظی قدیم6 و 2 و 1كوچه های  آفتاب آمل

19:00 الی كوی ساكت تبار8از انتهای فجر  - 6از ابتدای پل هوایی كوچه مرمر بسمت داخل كوچه الی ابتدای فجر آمل

3019:00 و فجر 25از سه راهی نور الی فجر آمل

19:00از روستای فیروز كال الی روستای  مزرس و الی روستای بلیرانآمل

19:00پمپ بنزین گلستان- ازرستوران چهار فصل الی شركت آمولو و روستای رزكه رستوران ساسان آمل

21:00 و منطقه امت آباد24از ابتدای كوچه كاشانی تا انتهای فجر آمل

21:00 و ابتدای بلوار والیت از پل جانبازان49 و 45دریای آمل

21:00 الی انتهای كوی طاهری4 و داخل آزادگان 4از انتهای بلوار آزادگان الی آزادگان آمل

21:00 و بسمت میدان میر حیدر16 الی امیر 4از  انتهای بلوار آزادگان بسمت خیابان امیر آمل

21:00 الی میدان بسیج46 و كوی عظیمی و كوی سجاد و الله 13ازانتهای بلوار آزادگان بسمت امیر آمل

21:00خیابان جانبازانآمل

1921:00 و الی اندیشه 6از میدان چاكسر الی اندیشه -  و پایین قرق 8.1از میدان چاكسر الی ایثار آمل

3221:00 و آفتاب 23 شهریور الی آفتاب 17از ابتدای میدان آمل

ساعت قطعآدرسشهرستان

09:00طراقچی كال  _خطیب   _للوک   _زاهد كال   _چناربن   _داوود كال   _پایین احمد چاله پی تا مظفركال بابل

09:00مناسکال _خلیل كال   _قسمت جنوبی زرگر شهر سمت بخشداری    _ تا انتهای موزیرج ارشاد های زوج 2از ارشادبابل

09:00شهرک یاسین  _شهرک شهرداری  _شهرک مالک _كتی شرقی  _ فرهنگ شهر2 و 1فاز   _( 36 تا 6از خداداد  )میدان كشوری تا میدان هادی نوروزی بابل

09:00خیابان سرگرد قاسمی از میدان دانشگاه تا كوچه ایرانسلبابل

09:00بازگیركال  تا مسجد ابوذر- شهرک صالحین  -  تا پل شهرک صدف4گلستان  _13 و 9- 3گلستان های  _ 2فیضیه بابل

09:00محمودآباد- ولی عصر - رمنت _میدان فاضل تا سلطان محمد طاهر سمت چپ بابل

بابل
  _شهرک صنعتی درونکال   _بزچفت   _مرزناک   _گاوزن محله  _درونکالی غربی –درونکالی شرقی  _رئیس كال  _پیتکا    _سیادركا _ مرزیکال تا باال گنج افروز

شاه رضا و هلیدشت _انارستان _داردكاشت 
09:00

09:00قرآن تاالر  _سید كال   _گاوانکال  _كاردكش   _شیر دار كال   _شوركش  _بابلکنار تا انتهای كاردیکالبابل

11:00قادی كال _تلیگران  _پیچاكال  _بصرا  _مرزبال _كارون  _ورودی سپاه دانش تا ارچی _كمربندی احمدچاله پی تا روبروی بسیج مالک اشتربابل

بابل
 _نودهک  _كلنگاه  _گردنبری  _طغان  _زرگرمحله  _ورودی خیابان مصلی تا آخر آردكال  _حوزه علمیه  _تجنک  _كمربندی احمدچاله پی تا ورودی خیابان مصلی 

پهناور _بیشه محله  _اسب شورپی  _نموداركال   _شهیدعبداهلل   _شریعت كال   _كریم كال 
11:00

آمل 

بابل 
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11:00مسکن مهر امید _ 6 تا 1بلوار مادر حجاب بابل

بابل
 _ 20 تا 1درزیکتی انقالب  _  31 تا 1اریحی  _ چهارراه  گله محله تا محله كشتارگاه 16 تا 2بوستان  _ 15 تا 1گلستان   _ 14 تا 1كوچه های اتحاد  _فرهنگیان  _ 7بارفروش

موزیرج از مسجد حاج عنایت تا آستانه سر تا قبل تاالر كریم پور
11:00

بابل
پایئن   _تاریکال  _سوربن   _ارمک   _حاجی كال   _درزیکال پایین و باال    _درزیکال نصیرایی   _درزیکال آخوندی  _دالوركال  _مالكال   _ازپل حبیبی تا پائین سرست

چاری _سرست تا كشتله شوب محله 
11:00

11:00شهرک چمران و سه راه نواباد  _شهرک آزادگان بابل

11:00گنج افروز تا انتهای باغ پهلوان_تا محله روشن آباد   _پارک بانوان ، بلوار ابوالحسنی  بابل

11:00جاده قائمشهر ورودی استردیکال تا شهرک منصوركنده _جاده كیاكال میدان فاضل تا انتها ی حوزه بابل كپورچال بابل

بابل
 تا 1امیركبیر شرقی ازفردوس  _ 38توحید  _شهرک فالحیان  _ 10 تا 1خیام   _ 9 تا 1گلچین  _ 20 تا 1امیركبیر غربی مهتاب  _  25 تا 1كوچه های وحدت  _محله اوشیب 

26
13:00

413:00 و فردوس 28 تا 1خورشیدكال معراج  _ 7 تا 2خیابان استادیوم حر  _ 40 تا 1چهار راه گله محله تا چهار راه امیركبیر ازتوحید بابل

13:00 و اتوكاپ16توحید  _ 2مهتاب  _ تا باغ سراج 28توحید  _شهرک تندست- كوچه دكتر باوند  _ 16 تا 7كوچه های زیتون  _ 8 تا 1مهدی آباد كوچه های اركیده بابل

4913:00 تا 41توحید   _66 تا 46از توحید  _میدان بسیج تا چهار راه امیركبیر _14 تا 10بسیج های   _هوشنگ پوری بابل

13:00 تا دانشگاه نوشیروانی19معلم   _میدان سردار سلیمانیبابل

1913:00 تا 15مالنصیرا   _ 24 تا 16شیخ كبیرهای  _انتقال خون تا مدرسه صبوری _ 18 تا 12بوستان   _ 17 تا 15بوستان بابل

13:00روستای نجاركال _روبروی زندان متی كال و ترک محله - 23 - 21 - 19 -13شهرک فرهنگیان فلسطین هایبابل

13:00و باغ ثباتی2 و شهرک شمال 1شهرک شمال بابل

13:00پل پیش و مخابرات استان تا میدان اوقاف- محله های قصاب كال  _نقیب كال   _ 8 تا 4 هادی بابل

بابل
كالگر  _معلم كال  _دومیركال  _كمانگر كال  _اسبوكال   _خشک دشت _طلوت   _هلیدشت  _فوالد كال  _درونکالی شرقی  _ از مرزیکال بابلکنار تا باغ پهلوان گنج افروز

ابتدای پل چاری تا بهداری پائین سرست _پائین گنج افروز_سادات محله   _محله 
13:00

13:00امیرده _زوارده تا گرد رودبار   _لدار  _روستاهای شاه رضا  _ ناریوران بسمت پوست كال بابل

بابل
محله  _خیابان گل  _26 تا 18خیابان شریعتی از معلم  _خیابان وحدت تا مبلمان مركزی _6 تا 2بسیج   _21 تا 1بسیج های   _پارک نوشیروانی تا میدان سردار سلیمانی 

پارک شادی  _صد دستگاه
15:00

بابل
وكیل   _ تا مسجد امام حسین1ابتدای بسیج  _سلمان فارسی غربی  _فجر جنوبی  _فجر مركزی  _كوچه های فجر غربی  _ 11بسیج -  تا حوزه نظام وظیفه 20از بسیج 

حسین آباد  _شهرک مخابرات _همت آباد- محله
15:00

715:00كوچه های بعثت مدرسه صبوری  و فهیما نصیرایی _ 21 تا اشرفی 1میدان كشوری داخل سرداران بابل

بابل
 _مس دره _همه كتن   _شالیکش  _ریگ چشمه   _گل چشمه   _چهره  _خواجه كال   _بالف كال   _امیر كال ی بابلکنار   _كبریاكال   _درازكال   _مرزی كال  _ بابلکنار تا منطقه جنگلی انجلیسی

كالری كال _ممرزكن  _تیركن   _ازارون  _فرام لک  _وزتلک   _جاجن   _موزی كتی   _بلکرون   _هلی كتی 
15:00

15:00سه راه احمد كال تا انتهای صورت _پائین مرزبال   _باالسیدكال    _پائین سیدكال  _مشهدسرا _بیل پی  _بخشداری  _دادگستری  - 4شهر گتاب تا اطاق سرا شمارهبابل

بابل
  _باالمرزناک   _گل باغ _باالمرزبال   _چوبست _كشتله شوب محله تا مزار شهدای پایئن سرست  _آهنگركالی بزرگ  _ولوكال    _  ابتدای كرد محله تا پائین محله كشتله

مسیر آخمن _مسیر احمد كال تا كرد محله 
15:00

15:00مسک  _پایین پنبه جار ازاركل  _كاردیکالی شرقی _سنگرودپی  _پاریکال  _سفیدطور   _رحمانی محله   _ناریوران تا سه راهی میر كتی بابل

15:00چالرز _خرطوسی   _ ناریوران تا پل كوهپایه سرا بابل

17:00 شهرک صنعتی گرمیجبابل

17:00تاری محله- اندی كال -مصیر محله- نوایی كال - هالل كال جنوبی - كروكال -امین اباد جنوبی - روستاهای  متکه بابل

17:00(روبروی مازیارصنعت )تا پشت سیم  (تراجیکال -نقیب كال  )هتکه پشت-  از میدان بار تا روستاهای هریکنده بابل

17:00 تا شهرک بذری1خداداد  _كوچه های گاوزن  _محله كتی غربی تا میدان بار بابل

17:00 بهمن22شهرک  - 4 و 6  و قسمتی از بوستان 30- 27-26-25-24-5 - 1بوستان های   _میدان كشوری تا انتهای كاظم بیگی بابل

بابل
 - 17گلستان   _میدان بزاز _انبار مخابرات  - 9فیضیه -23 الی 19بوستان های   _محله سردخانه اوصیا _بهداری كاظم بیگی  _كوچه اندیشه _كوی امیر المومنین 

كوچه های سلمان فارسی مركزی _شهرک دانش- شهرک افق 
17:00

بابل
كاسمان كال و  شهرگتاب خیابان - زعفران كال-  بنگركال-  كفشگركال- باالسرست -  شیرسوار- روستاهای  كالگرمحله ، دونه سر _  ابتدای پل حبیبی تا میدان گتاب 

فرهنگ و خیابان سنگ رود
17:00

17:00سه راه فرهنگ  _كوچه معلوجی   _آزمایشگاه رازی   _عطر زیستان   _پاساژ شهریار  _ چهار راه شهربانی تا سبز میدان بابل

17:00مسجد محدثین  _35 تا 21ایثارهای  -  ( 46 تا 24شیخ كبیر های ) 10اشرفی  ( 27 تا 1 و 22 تا2اشرفی های   ) چهار راه شهدا تا چهار راه نواب بابل

بابل
 تا 1از ارشاد )شهرک طالقانی تا آتش نشانی ترمینال غرب   _میدان سجودی تا ایستگاه آمل   ( 12 تا 2 و 11 تا 3نیایش های   )چهار راه شهربانی تا چهار راه گله محله 

 تا مسجد موسی بن جعفر15و ارشاد (29
17:00

17:00قنبرزاده  _صلحداركال   _فکچال   _بزرودپی   _شهیدآباد بابل

17:00معلم كال و قسمتی از قمی كال _عالی زمین  _شانه تراش  _  كركناربابل

19:00اله رودبار تا متی كال تا  پارک پردیس- درویش خاک باال  و پایین - اسبوكال - حمزه كالشش پل- خجیركال بابل

819:00 و حر 25 تا 11شهاب نیا حر  _ 14 تا 1 الله 14حر  _میدان مادر بابل

بابل 
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1019:00و4،6،8دانش های    _ روبروی بیمارستان شهید بهشتی بابل

19:00كوچه های امامزاده یحیی _محله داروشفا تا چهار راه گلشن   _ 9 تا 1میدان كشوری از سرداران های بابل

19:00محله اسالم _سادات محله   _معرفت  _كوچه عادل  _ 9بلوار كاظم بیگی تا قائم  _پشت اداره برق شمال بابلبابل

19:00قسمتی از درزیکال  _كمانگر كال  _شهرک انقالب  _شهرک امام بابل

بابل
دریکنده و  _چمازكالشمالی  _گرجی  آباد شمالی  _كوچه خجسته  _جاده قائمشهر از میدان هادی نوروزی تا كبودكال سمت چپ  _میدان فاضل تا میدان هادی نوروزی

سیدآباد- كبودكال 
19:00

19:00كوچه مسجد جامع ( 6 تا 2 و 15 تا 1فرهنگ های   )چهار راه شهدا تا میدان كارگر بابل

19:00كوچه های گلچین و نوریان_( 4.1توحید )ضرابپوری تا هاشم آباد  _5 پشت سینما آزادی تا بنیاد حریری توحید بابل

بابل
  )از چهارشنبه پیش تا چهارراه شهرک دانش   _میدان اوقاف كوچه های شکوفه   _و  محله چاله زمین  ( 13 تا 1 و 18 تا 2اندیشه های  ) امامزاده قاسم تا میدان اوقاف 

قسمتی از پشت راهنمایی و رانندگی و رضیاكال-  شهرک صدف 36 تا 2 و 37 تا 3مصلی های 
19:00

19:00( 25 تا 30 و 20 تا 2ایثار های   ) چهار راه شهدا تا سنگ پل بابل

19:00گاوزن محله  ، فیروزجاه  و مناطق ییالقی شیخ موسی تا نیراسم _سماكوش محله  _از پل كوهپایه سرا تا مناطق كوهستانی شیخ موسیبابل

19:00دولت رودبار  _كشتارگاه  _شیاده  _ادمال تا پل دیوا  _گری محله تا انتهای روستای ولیک بابل

21:00اله چال تا جاده گاودشت- بازیار - حمزه رضا- دالوركال- درزی كالی آقا شفیع-آقاملک - روستاهای باال احمد چاله پیبابل

21:00آكتیج كال  _قمی كال  _درزیکالی نوشیروانی   _شیخ محله  _آهنگركال   _محله قصاب كال  –نوشیروانکال   _سادات محله   _خراسان محله  _ حمزه كال شش پل بابل

21:00سروون محله _نودهک  _بیجی كال  _سنگچی  _درزی كالی كوچک و بزرگ  _هالل كالشمالی  _میاندسته  _ایمن آباد شمالی _كمربندی احمدچاله پی تا علی آباد بابل

21:00 و قسمتی از شهرک اندیشه27از میدان قاضی كتی تا بهاران  - 3 و 1بهاران -  پمپ بنزین ایستگاه آمل  -12از چهار راه گله محله تا بهاران  _ 14 تا 6شهاب نیا حر بابل

21:00برسمنان و  كمانگر _شركت آب  بند  _كشاورزی پشت آب بند - از ترمینال غرب تا بسیج مالک اشتر   _جاده ساحلی از مجتمع كاسپین تا پل موزیرج بابل

21:00 و محله پاسداران11ابتدا كوچه ستارتا شبنم  بابل

بابل
كوچه _میدان شهید نجاریان تا میدان مددی  _بلوار نژاد اكبر تا حاجی كال   _گرمابه خزر و محله حیدركال -  شهرک سجاد 14فیضیه  - 10از میدان فاضل تا فیضیه های 

تربیت معلم- آرامگاه معتمدی تا دانشگاه راه و دانش 
21:00

21:00میدان بزاز تا سه راه سنگ پل و تا میدان آستانه _ 21 تا 1پاساژ عبدالهی فیضیه بابل

ساعت قطعآدرسشهرستان

09:00هزار چهل- سجاد محله - ضلع شمالی روستای كریم كال - ضلع شمالی روستای كاله- هلی باغ- روشندان- ازنوا- روستاهای دارابدین-ضلع شمالی شهر بهنمیربابلسر

09:00میانبال- خشکرود- كاریکال- رزی كنار- شاره- دوغیکال- كونر- ولیک رودپشت- شرامتان- نصرت كال- روستاهای قادی محله- شركت كود شیمیاییبابلسر

بابلسر
و حد فاصل ضلع جنوبی میربازار و  ضلع جنوبی هادی شهر الی سه راه - كوچه بابل مالمین - روستای سنگ پل- حد فاصل ورودی میربازار الی روستای سنگ پل 

كیخامحله
09:00

11:00خ امام زاده ابراهیم و پشت امام زاده ابراهیم و قسمتی از ضلع جنوبی بلوار شریفی-بلوار بسیج- قسمتی از ضلع جنوبی روستای باقرتنگهبابلسر

11:00افراتخت- نفت چال- میرود سر و كرفون- روستاهای میرود- شهرک صنعتی میرودبابلسر

11:00ضلع جنوبی روستای كریم كال- ضلع جنوبی روستای كاله - ضلع جنوبی شهر بهنمیر تا میدان بابلسر

13:00روستای كاله- روستای عربخیل- روستای كهنه محله میرود - كوی سازمانی نیروی هوایی-چهارصدمتری باقرتنگه-روستای اوكسر-بلوار نیروی هوایی بابلسر

13:00خیابان امیر مازندرانی از ابتدا تا انتها- علی آباد میر- بلوار علوم پایه - ضلع شمالی بلوار ذوالفقاری-  قسمتی از ضلع شمالی روستای باقرتنگهبابلسر

15:00بخشی ازضلع شمالی  بلوار ذوالفقاری و بخشی از ضلع شمالی باقرتنگه- خیابان جباری- خیابان شهید بهشتی  تا میدان گل و قسمتی از خیابان رجایی بابلسر

15:00پدافند هوایی بابلسربابلسر

15:00شهرک آزادگان- خیابان شریعتی- كتی بن- شهرک میرزایی -خیابان محبوبی- 9و8و7و5و4پاركینکبابلسر

17:00ابتدای خیابان شریعتی- خیابان فلسطین-  تا میدان معلم12خیابان پاسداران از كالنتری بابلسر

17:00و منطقه صنعتی اجاكسر خیابان كیانا- شهرک صفائیه-  روستای اسالم آبادبابلسر

17:00اسفندیار محله- سادات محله- رودبست- الری محله- درزی محله-  روستاهای كیخامحله- ضلع شمالی هادی شهر حد فاصل ورودی الی سه راه كیخامحلهبابلسر

17:00جاده بابلسر جنب فوكا- بابلپشت كوچه شقایق - كوچه آزانس مركزی-خیابان محمدزاده- خیابان همت آباد-ضلع غربی میاندشتبابلسر

19:00شهرک دریاكناربابلسر

بابلسر
خیابان - شهرک ساحلی- متری اول ودوم شهرک قائم 20خیابان -خیابان موالنا-خیابان گلچین سرا-شهرک گلها-شهرک فرهنگیان -ضلع شمالی جاده دریاكنار

دریاكنار خیابان پنجم- نورانی
19:00

19:00-اطراف دانشگاه امام صادق و اطراف اداره گاز و اطراف میدان امیر پازواری - ابتدای كردكال - جاده بابلسر روستای سرحمام بابلسر

21:00جاده كیاكال-  جاده بابل- باال محله بهنمیر- گالشکال- سرخدشت- پارومحله- روستاهای منگالب- روستای تازه آباد بابلسر

221:00و دانش - كوچه سنبل - كوچه موج - كوچه پرستو -  تا انتها 9بلوار طالقانی از طالقانی  - 30ولیعصر - خیابان نخست وزیری بابلسر

21:00میربازار انتهای كوچه حافظ- كوچه اداره گاز-  ضلع غربی روستای بابل پشت- علی آباد- روستاهای آرمیچکال- خیابان شهید طالبی - هتل میزبانبابلسر

بابل 

بابلسر
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ساعت قطعآدرسشهرستان

09:00التپه- پاسند -سارو-امامزاده یوسف-ركاوند-صحراهای كالک -ركاوند - روستای كالک بهشهر

09:00شهر خلیل شهر- تازه آباد - پاسند- سارو - روستاهای التپه - عباس آباد بهشهر

09:00ایستگاه گاز نکابهشهر

09:00مشتركین جنب ریل راه آهن بندر و ایستگاه گاز نکابهشهر

1611:00شهر رستمکالضلع شمالی  جاده سراسری تا كارخانه آجر كلت و خیابان شریعتی از میدان شریعتی الی شریعتی بهشهر

11:00كوهستان تا پشت رستوران جوجه اشرفی- آسیابسر -روستاهای گرجی محله بهشهر

pmt13:00- بعثت - فراشمحله - ضلع جنوبی از پمپ بنزین دولتی زیروان تا چهارراه گرگان - ابتدای خیابان مهدیه - ابتدای خیابان گلستان - خیابان فرودگاه بهشهر

13:00تا روستای امامده (میدان شیر)ازضلع شمالی كمربندی بهشهر بهشهر

15:00بیست متری امت- كشتارگاه قدیم - خیابان شهید باقری - گلشهر - خیابان شهید رجایی بهشهر

15:00هلل مرز قره تپه خیابان آزادی و مولوی- روستاهای حسین آباد بهشهر

17:00شهید آشکاران- خیابان شهید سازگار - خیابان  اشرفی اصفهانی - خیابان شهید ساداتی  - (از میدان قائم تا انتها )خیابان قائمبهشهر

17:00صنایع ساحلی خزر از میدان هاشمی نژاد تا شركت ایران صدرا- یکه توت - روستاهای زاغمرز بهشهر

19:00بندر امیرآباد از میدان هاشمی نژاد تا میانکاله- نمکچال - یعقوب لنگه - مهدی آباد - زینوند -امیرآباد- روستاهای عسگرآباد بهشهر

19:00(ضلع جنوبی بلوار سراسری)تمام شهر رستمکال بهشهر

بهشهر
افتلت - شیلر-كوا دره -كوا - عیدین - شیخ محله- پارم پچت -گرنام - سمچول - پركال- پارچ - بندسر - كیاسر - بیشه بنه - متکازین - روستاهای  عشروستاق 

سنگ دره-
19:00

21:00كارخانه بهپاک- انتهای خیابان مهدیه و سی متری آیت اهلل كوهستانی - نواب -  شهریور 17خیابان بهشهر

21:00انتهای شهید نجفی- نقاش محله - حدفاصل میدان قائم تا مسجد رضویه - خیابان ابوعمار- خیابان مطهربهشهر

21:00ابتدای شهید  نجفی- برفامی - جمهوری - قائم -خیابان شهید صدقی- ضلع شمالی از میدان قدس تا چهارراه گرگانبهشهر

21:00گرجی محله- رستمکال  - آسیابسر  -  صحراهای روستای كوهستان بهشهر

ساعت قطعآدرسشهرستان

09:00جاده بیزكی، جاده میانده-كالگرمحله- خیابان كالگرمحله ،باغبانمحله -  مركز بهداشت كالگرمحلهجویبار

-جویبار 11:00جاده كوهیخیل- شوركا- حیدرآباد- سید زین العابدین- آستانه سر- قسمتی از بلوار منتظری

جویبار
 –آزان  –حاجی كال  –سید كال  –شیب آبندان - سمت چپ بلوارمعلمی بطرف قائمشهر  –حبیب آباد  –واسوكال –سراجمحله  –محله كال - كوچه جهاد–خ جمعه بازار 

پادگان شهید محالتی –دیوكال الیمون - چفت سر مال قنبر
11:00

جویبار
اسماعیل كال   –كوكنده  –بیزیکی  –پایین فوتم  –باالفوتم  –آیت محله كله بن  –اندراب صحرا - اسماعیل كال كوچک-  سمت راست ابتدای جاده كیاكالتا سه راه خدمات 

جاده میانده تا اول سالن پردیس –شهنه كال  –میانده  –بزرگ 
13:00

13:00خیابان آب وفاضالب-خیابان بحرخزر–شهرک كارمندان –شهرک سپاه  –جوان محله  –تازه آباد  –خیابان شریعتی - قسمتی از باال محله- خ شهرداری–بلوار منتظری جویبار

جویبار

طالش - قوشچی محله - قادی محله پایین رودپشت - زیارمحله پایین رودپشت- بلوار معلمی سمت راست تا ابتدای پل شیب آبندان - بلوار ورداسبی سمت راست 

شهرک - چهارطاقبن -آییش چناربن  - (مركز تحقیقات)عشیر سر پهناب- پهناب محله -ماندی محله پهناب - ترک محله پهناب- آزادبن پهناب- محله پهناب 

فرهنگیان

15:00

15:00میدان طالقانی –شهرک صنعتی كوهیخیل جویبار

17:00روبروی تکیه شیب آبندان تا مدرسه رنجبر-سه راهی خدمات سمت راست تا پل شیب آبندان –سروكال جویبار

جویبار

- كاسپین- باران- ادهم)شهرک های ساحلی چپکرود- علی كال- عروسکتی –چوباغ - الریم دهنه –امام زاده محمود - تلنار- پطرود –میانملک  –بیکار آییش 

پرورش - دانشگاه آزاد- شهرک بهشت پنهان- شهرک قناری- لپورصحرا-نفت چال-گلدشت-انارمرز-صالح آباد- شاهین خزر- كلیور- مروارید- اندیشه خزر

خاویار اسالمی

17:00

19:00میاركال-سمت چپ سه راه خدمات تا پل شیب ابندان –سمت چپ  ابتدای جاده كیاكال تا سه راه خدمات جویبار

21:00-الک دشت- میستان- زغال منزل- دونچال –سمت راست جاده كوهیخیل به بهنمیر جویبار

جویبار
كیامحله مشک - كرد خیل مشک آباد- ایزدخیل مشک آباد- باال زرین كال –پایین زرین كال  –خرده الریم  –الریم - رنگریز محله مشک آباد- علی آباد- چرخکتی

شاه رضا- پایین مشک آباد –باال مشک آباد - آباد
21:00

بهشهر

جویبار 
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ساعت قطعآدرسشهرستان

09:00از روبروی عبور دازمیركنده تا سراهی الریم و تا سرسر لنگه- جاده دریا ساری

09:00از روبروی عبور دازمیركنده تا انتهای جاده پالژها- جاده دریا ساری

09:00از روبروی عبور دازمیركنده تا انتهای دازمیر كنده- جاده دریا ساری

09:00از ابتدای شهید قربانی تا روستای پاشا كال- ضلع شمالی جاده قائمشهر ساری

09:00تمام مناطق تحت پوشش- تا پاسا ژ دری - پاسا ژ مسچی - امور برق جنوب ساری - خیابان انقالب چهار راه برق ساری

09:00خیابان نادر پشت پاساژ ابوالقاسمی- كوچه زراری -  خیابان  شیخ طبرسی  تا  انتهای خ ملت - دور میدان شهرداری ساری

09:00كوچه قیومی تا جنب خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد- اصفهانی محله - كوی مختار - كوچه های كیانی - بخشی از خیابان قارن ساری

09:00 خرداد15خیابان شهابی تا چهار راه - بلوار طالقانی - از میدان هالل احمر تا نبش باغ سنگ ساری

09:00مردانشاهی- ناصح - سلطان تویه - قسمتی از كوچه صابونچی - خیابان سلمان فارسی ساری

09:00خیابان والیت فقیه تا انتهای بلوار داراب- انتهای سلمان فارسی ساری

09:00باال ابدنگ- كوک باغ - همت اباد - طاهرده - قرتیکال - سمسکنده ساری

09:00دهستان پشتکوه- مالخواست - اروست - از روستای جماالدین كال بسمت  روستاهای ارا - منطقه چهاردانگه ساری

11:00از روبروی عبور دازمیركنده  تا كارخانه آنتی بیوتیک-جاده دریا ساری

11:00جاده دریا از روبروی عبور دازمیركنده تا جاده پنبه چولهساری

11:00قسمتی از خیابان وصال- كل شهبند و قسمتی از مهدی اباد - مناطق تحت پوشش -بسمت ساری كنار - میدان خزر ساری

11:00تا ماهفروز محله عبور دوم روبروی دانشگاه كشاورزی- سمت راست جاده دریا ساری

11:00خیابان سالخورده تا عمارت شهرداری- قسمتی از كوی آزادی - نهضت - خیابانهای بعثت - بلوار آزادی -  میدان امام ساری

ساری
میدان شهدا راسته بلوار طالقانی تا ابتدای باغ سنگ - بانک صادرات - كوچه دومهری - خیابان فرهنگ - سمت چپ تا كوچه اكبری و كوچه جعفریان - خیابان قارن 

جنب مجتمع گلیم فروش
11:00

ساری
- خیابان امیر كبیر - خیابان فارابی - خیابان كارمندان - خیابان بقیه اهلل - چهار راه آزادی - از ورزش یک تا انتهای ورزش - خیابان ورزش - خیابان مازیار 

خیابان خاقانی
11:00

11:00خیابان حافظ و سعدی تا جنب مسجد جواد آل محمد- بخشی از خیابان فرهنگ مدرسه راهنمایی فردوسی - منطقه قلیچ - كوچه ازادگان - قسمتی از خیابان قارن ساری

11:00مناطق تحت پوشش- خیابان امامت - خیابان نیما یوشیج تا ورودی پشتی بوستان ملل - میدان هالل احمر تا پل تجن ساری

11:00كوچه رضایی تا ابتدای امام حسین- كمربندی شرقی ساری

11:00تا سه راه الریم سمت چپ- میدان خزرساری

11:00معدن كیاسر- روستاهای چالو ساری

ساری
سه راه جویبار به سمت كمر بندی سمت - قسمتی از خیابان شهیدان عبوری - خیابان های اندیشه - قسمتی از  بلوار آزادی- كمربندی غربی تا روبروی زعفرانیه 

خیابان فلسطین- راست 
13:00

13:00قادیکال و مرزرود- از روبروی عبور دازمیركنده تا ابتدای ماهفروز محله - جاده دریا ساری

13:00پشت ارامگاه- خیابان دانش - خیابان توانبخشی - به سمت ارامگاه دو طرف - میدان شهدا ساری

13:00سه راه ارامگاه سمت راست تا خیابان حزب اهلل- قسمتی از گل و بلبل و امام حسن مجتبی -  خیابان فرجی - بلوار خزر ساری

13:00روستای دیمطوران- بلوار خزر تا  دنیای آرزو ساری

13:00خیابان حزب اهلل- تا میدان معلم -  بلوار طالقانی ساری

13:00ضلع غربی بلوار دارب-  بهمن 22بلوار پاسداران تا انتهای ساری

ساری
جاده - باال سنگریزه- پایین سنگریزه - تلوباغ- روستای میانرود- 2و1گلچینی - ضلع جنوبی بلوار سلیم بهرامی تا جاده قائمشهر كلیه مناطق تحت پوشش از جمله

قدیم میانرو
13:00

13:00خیابان نادر تا جنب پاسا  رضا- مسجد جامع - بازار نرگسیه و شهید رجایی -  خیابان انقالب ساری

13:00مزده- ششک - روستاهای مسیر به سمت ساری تا كارنام -  روستای وری -  منطقه چهار دانگه ساری

13:00روستای الال و خلرد- منطقه چهارداتگاه ساری

15:00جاده دریا تا انتهای جاده پالژساری

15:00ساری كنار- روبروی اداره برق شمال تا سه راه ارامگاه خیابان اصلی سمت راست خیابان طبرستان - بلوار خزر ساری

15:00بازار روز- از روبروی اداره برق شمال تا خیابان امیرمازندرانی - بلوارخزر ساری

15:00خیابان طراوت- قسمتی از خیابان اتحاد و پشت هتل بعداز ریل - منطقه دخانیات ساری

ساری
ماهفروجک- سرخکال - گیله كال-باریک آبسر-كردخیل - شهرک فرهنگیان- شهرک نوبنیاد- گرجی كال - روستاهای صاحب الزمان- ضلع جنوبی جاده قائم شهر

15:00

15:00شهید یوسفی- شهید بهرامی - شهید رضایی - مقدم فر- كوچه های مهدوی- از ترمینال غرب  تا میدان امام -  ضلع جنوبی بلوار پاسداران ساری

ساری
كوچه - كوچه ارشاد- طبری- كوچه تقوی-سه راهی میانرود بسمت دخانیات - كلیه مناطق تحت پوشش -روبروی كوچه نیک مهر- ضلع شمالی كمربندی جنوبی 

اداره دخانیات  دخان  دخانیات تا سروینه باغ- كوچه نوذری- كوی اتحاد- شهید صدرایی
15:00

ساری
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15:00پاساژ واالتبار- منطقه آب انبار نو ساری

ساری
كلیه - چهارراه پیروزی -   خرداد 15استادیوم سید رسول حسینی  تا كوی - كوچه سید پور - كوی توكل - بخشی از خیابان فرهنگ - پاساژ  الهیه -  خیابان قارن 

مناطق تحت پوشش
15:00

15:00روستاهای مسیر- گردشی - علمدارده - روستاهای ورند - جاده كیاسر ساری

15:00 كل روستاهای بخش دودانگهساری

15:00چهاردانگه شهر كیاسرساری

17:00ابتدای خیابان لسانی- شهید فهمیده - بلوار كشاورز خیابانهای شهدای محراب  ساری

17:00جنب معاینه فنی- از كمربندی جنوبی تا بعداز خیابان مهدشت - بلوار كشاورز ساری

17:00خیابان قرجه تا انتهای كوچه مردانشاهی و ابتدای صابونچی- از میدان گلها - سلمان فارسی ساری

17:00 متری دوم20 متری اول و 20قسمتی از- خیابان صبا ساری

17:00میدان اول سلمان فارسی تا میدان زندانساری

17:00خیابان قرق از پست شهدای  قرق خیابان قائم و كل سید الشهداساری

17:00كوچه گلها- كوی شفا - كوی قرق- كمربندی غربی ساری

17:00جاده جویبار تا تیركال سمت چپساری

19:00مخابرات والیت، باالدزا، تا عبور گنبد- كوی غفاری، پایین دزا  : ضلع شرقی بلوار كشاورز  كلیه مناطق تحت پوشش از جملهساری

ساری
بخشی از خ - كوی پیوندی -  متری اول و دوم 20- راسته بلوار داراب - راسته ریل راه اهن -  از كوچه خانفرد كلیه مناطق  تحت پوشش - ضلع شرقی بلوار كشاورز  

2بخشی از خ صبا تا كوچه صبا- سعدی
19:00

19:00قسمتی از خیابان قایم- بخشی از خیابان مهیار - خیابان معلم سمت چپ بلوار پرستار - كمربندی شزقی تا انتهای معلم ساری

19:00بلوار امام رضا از پل تجن تا پل زغال چالساری

19:00پارک موزه دفاع مقدس- شهرک استانداری - شهرک كارگر - شهرک زیتون ساری

19:00كلیه مشتركین كوی جوادیهساری

19:00بلوار داراب از پیروزی تا پیام نور-  از زندان تا بلوار داراب-خیابان پیروزی - جوادیه - اواسط لسانی - پل گردن ساری

19:00شهرک صنعتی شماره یک خیابان گلستانساری

19:00روستاهای پهنه كالی  جنوبی و شمالی  تا شکتا- جاده ساری تاكام از تلمبه خانه سلیم بهرام ساری

19:00كوی اصحاب   ب- خیابان های شریف اباد - سمت چپ تا ابتدای شریف آباد - از سه راه جویبار به سمت كمربندی ساری

21:00كمربندی غربی تا روبروی زعفرانیهساری

21:00كوچه مدیریت- ابتدای خیابان معلم ساری

ساری
قسمتی از  خیابان جام - خیابان  رسانه تا روبروی پل دخانیات - انتهای بلوار عسگری محمدیان - انتهای خیابان مقدم فر و شهید یوسفی بعد از ریل - بلوار پاسداران 

جم و خیابان دولت
21:00

21:00مرمت- خانعباسی - پرچیکال - وارد محله - سانخیل - پایین كوال - تنگ لته - ترم - روستاهای سنگتراشان - گنبد - قسمتی از باالدزا - انتهای بلوار كشاورز ساری

21:00صاحب زمان- قدس - شربتی - براری- قسمتی از پژمان - ضلع غربی بلوار كشاورز از پل سردار نبوی تا پل كمربندی جنوبی ساری

21:00ضلع جنوبی بلوار امام رضا تا پل ذغالچال كلیه مناطق تحت پوشش، قسمتی از كوی طالقانی اول و دوم ، كوچه غفاری، پلیس راهساری

21:00كمربندی شرقی تا پل ولیعصرساری

21:00 كل جاده گلما تا روستای ولشکالساری

ساری
چاه -  شهرک پهلوانان -جوادیه - خیابان لسانی از حسینیه جوادیه بسمت انتهای خیابان ملل -  كوچه شهید لطفی-  انتهای صابونچی- قسمتی از روستای الكدشت 

بلوار امام رضا انتهای طالقانی اول و دوم- 35ملل - آب پل گردن 
21:00

21:00میدان خزر به سمت قرق تا عبور قرق- كمر بندی غربی ساری

21:00منطقه هوالر و روستاهای اطرافساری

21:00كمر بندی غربی از روستای بندارخیل به سمت سه راه جویبار سمت راست-   از سه راه جویبار تا خاورداران سمت راست ساری

21:00جاده جویبار  سمت راست تا سراهی میاركالساری

ساعت قطعآدرسشهرستان

سوادكوه
خیابان آزادی بعد اداره برق تا - خیابان آزادی بعد میدان تا سرخکال -  شهریور و خیابان خدمات 17مسیر خیابان - منطقه باالزیراب بسمت پمپ بنزین تا میدان 

جوارم-  معدن- كارساالر - منطقه كنیج كال و روستاهای كرد آباد -روبروی بیمارستان 
09:00

13:00ملرد و امافت تا لرد خطیركوه- ابتدای جاده خطیركوه به سمت سر چلشک و روسناهای آریم و كنگلو سوادكوه

13:00گررودبار تا ارات بن و پالند وهمچنین شش رودبار تادراسله-شیر كال و مومج خیل- مسیر روستاهای كریکال تا هلل بند -دانشگاه آزاد- شهرک آزادمهر سوادكوه

سوادكوه
روستاهای -  روستاهای للوک تا سركله-روستاهای اساس ، اوزود ، ازانده -مسیر راه آهن و كوی معدن به سمت استلک - خیابان امیرده ازابتدا تا منطقه مال جیلم 

مسیرفلورد به سمت رجه و دهمیان تا برنت
13:00

سوادكوه
همچنین - روستاهای مسیر وسیه سر به سمت گرزین خیل - پادگان دو آب به سمت اوریم - رستوران چم چم به سمت طالع - كوی معدن - روستاهای دركه رودبار 

ازروستای  ورسک تا گردنه گدوک
15:00

19:00  گردنه سر تا اسب خانی- سرین تا امامزاده حسن - چرات وانند - لیند - روستاهای كارمزد - شهر آالشت سوادكوه

21:00مرغداری بهزادی تا كارسنگ- روستای كارمزد منطقه ملیاشت سوادكوه

ساری

سوادكوه
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ساعت قطعآدرسشهرستان

09:00دشت چاكسر- چاه اب شهرک بشل - شركت زیگورات - پشت راه اهن روستای مهدی اباد - روستای منگل سوادكوه شمالی

09:00پادگان شهید یونسی- مرغداری شعبانی - كارخانه سوله طبرستان - كارخانه شهاب بتن - روستاهای یاغکوه و برنجستانک سوادكوه شمالی

سوادكوه شمالی
مسیر میخ خزر و مرغداری های - روستای چایباغ و اندارگلی تا منطقه رضا اباد - پادگان شهید قاسمی- روستای آبدنگسر - محدوده كشتارگاه به طرف چاه های آب 

مسیر االشت جوجه
13:00

13:00كلیه روستاهای منطقه لفور- از كارخانه پیچ كوبان تا ابتدای پل جوارم - كالنتری - خیابان افشار - خیابان شورای شهر - منطقه نارنج بن سوادكوه شمالی

سوادكوه شمالی
- كوچه دوستعلی زاده - كوچه قائم - كوچه هدایت - خیابان امام رضا - كوچه داوودیان - كوچه ازادی - منطقه زیوال - شهرک اشباع - سر تپه - منطقه لپر 

كلیج خیل- روستای شیرجیکال - صداقت- شکوه عباس نژاد - دلگشا 
15:00

15:00كلیه روستاهای منطقه جاده نظامی- پمپ بنزین - منطقه شورخیل و خدمات - روستای چالی سوادكوه شمالی

17:00 خیابان مهارت شركت كوره القایی2شهرک بشل فازسوادكوه شمالی

19:00شركت امین سوله- روستای چاكسر - روستای بشل - روستای مهدی اباد سوادكوه شمالی

ساعت قطعآدرسشهرستان

سیمرغ
- قجرتپه - موسی كال - تاالرپشت -آهنگركال- سمناكال - روستاهای نجاركال قدیم- جاده بابل- سرپل نجاركال قدیم - روستای خراطکال -جاده قائمشهر 

سبزی باغ _كلهودشت - مری _مالكال - سالدوزكال بزرگ و كوچک 
15:00

میدان - بلوار معلم -بلوار صالحی - میدان صمصام طور- كارتیج كال - دشتیون - رضوان كال - گرجی محله - كوشیکال -قسمتی از روستاهای اخته چی و سنگتاب سیمرغ

(دینه سر - تنبال- دینه سر  دسته- تنبال - نجاركال جدید- جمال كال - پهناجی - برج خیل - ركن كال - روستاهای پایین دسته -جاده بهنمیر -شهید كشوری 

17:00

21:00الله زاركتی- صلحداركال - شیرخواركال - زیاركال - ذیلت  _روستاهای دوک - سراهی دوک - جاده زیاركال سیمرغ

ساعت قطعآدرسشهرستان

فریدونکنار
خ مسجد - بلوار بسیج ازمیدان درنا الی پارک الله  -9بلوار امام خمینی و بلوار شهدا  الی نبش كوچه شهدا -  الی میدان درنا9بلوار امام رضا از خیابان امام رضا 

مسکن مهر شهید بصیر و شهرک كاركنان غله - 11فاطمه الزهرا الی ساختمان ساحل 
09:00

09:00روستاهای سوته،فرم،حیدركال و مالكال-انتهای فیروز آباد كوچه طریق القدس -روستای حسن آباد - روبروی بندر فریدونکنار داخل كمربندی شرقیفریدونکنار

11:00حد فاصل چهارراه معلم الی پل میالد-  متری ساحلی 16- خیابان مطهری - خیابان معلم  - ضلع غربی خیابان بهشتی  فریدونکنار

13:00خیابان بقیه اهلل-شهرک ایثارگران - خیابان ماشین سازی و خیابان كمیته امداد- بلوارساحلی از خزرشهر الی سه راه جهاد- خزرشهرشمالی و جنوبیفریدونکنار

فریدونکنار
بلوار امام رضا ضلع - بلوار كشاورز-خیابان صیاد شیرازی - منطقه فیروزآباد - همت آباد    - 22  الی ابتدای بهشتی 15كوچه ولیعصر - 10ولیعصر -  خیابان ولیعصر

 الی بیمارستان13جنوبی  حدفاصل امام رضا 
13:00

13:00جاده فریدونکنار به آمل روستاهای ازباران، بنه كنار و مهلبان و سمت راست جاده فریدونکنار به آملفریدونکنار

15:00خیابان پاسداران اول و دوم- خیابان طالقانی- بلوار ساحلی از میدان سوناصدف الی پل میالد- خیابان جهاد- بلوار امام رضا از سه راه جهاد الی خیابان سلیمان خاطرفریدونکنار

17:00جاده فریدونکنار به آمل مسیر سمت چپ و حدفاصل روستاهای كاردگر محله  شیرمحله و بزرگ بیشه محلهفریدونکنار

19:00جاده فریدونکنار به آمل از روستای كوچک بیشه محله الی سه راهی جاده كریم كال و جاده جدید كریم كال از ابتدا الی روستای زاهدكالفریدونکنار

421:00شهدا  - 9 الی شهدا 1بلوار شهدا حد فاصل شهدا - خیابان بهشتی از پمپ بنزین الی میدان ماهی و شهرک رجاییفریدونکنار

ساعت قطعآدرسشهرستان

09:00ابتدای كوچه پرورش-ا بتدای كوچه پارسا-الریمی-آبان -كوی اخوان -مخابرات - خیابان بابل  از میدان امام تا اخوان قائمشهر

09:00پائین جاده- افراپل- المشیر- جاده ساری از جانبازان تا عبور تخته فشرده   قائمشهر

09:00از روستای چشمه سر تا سید ابوصالحقائمشهر

09:00افراكتی- مهدی آباد لهرم - كوی نهضت و حالج  -پاریاب -كمربندی شمالی حد فاصل میدان جانبازان تا چهارراه جویبار سمت چپ خیابان قائمشهر

09:00ارغوان-پمپ بنزین نظر پور -رینگ داخلی تا میدان والیت-پشت ترمینال- كمر بندی غربی خیابان مرحوم علیپور قائمشهر

11:00كوی پارسا و پرورش-تامین اجتماعی -ابتدای الریمی كوچه ایزد و كوچه صداقت -  شانزده متری  اول حد فاصل كمربندی تا میدان علی به سمت چهاراه الریمی قائمشهر

قائمشهر
خیابان كوچکسرا ابتدای كوی -بیست متری چشمه-كوی شهید موسوی نژاد-كوی معرفت -ظرافت تا كوی رشادت -  خیابان جویبار  حد فاصل ظرافت تا كمربندی 

تا نانوایی بزرگی-شهید حمیدیان
11:00

11:00افراتخت-جوجاده-كفشگركال-قاسم خیل -بورخیل-ابوخیل - شهر ارطهقائمشهر

11:00حد فاصل سه راه فیروزكوه كوی آرش و حافظ تا پمپ بنزین اسکندری-اداره آب - خیابان تهران حد فاصل سه راه فیروزكوه تا شركت نفت سمت راست خیابان قائمشهر

11:00اداره برق-قسمتی از كوی شهید بهشتی-كوی ظرافت -ک ولیعصر - كوی  شرافت قائمشهر

قائمشهر
حد فاصل سه راه  افرا تا - حد فاصل  روستای سوخته كال تا  روستای میکال -ابتدای ج نظامی تا نساجی  سمت چپ خیابان از نساجی تا عبور خرماكال هردو سمت خیابان  

 روستای شامیر كال
11:00

13:00قائمیه-كوی شهید صالحی -فرهنگ شهر-دانشگاه آزاد- خیابان بابل حد فاصل میدان امام تا پل تالر قائمشهر

13:00دهکالی سفلی و علیا- كالگرمحله - جاده كیاكال قائمشهر

فریدونکنار

قائمشهر

سوادكوه شمالی 

سیمرغ
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13:00شهرک نیکان-جنید و الک پل -  افراكتی- استرآباد محله  -ولوند -سنگتی- سراج كال - جاده بابل كوی صاحب الزمان  و انتهای كوی توحید قائمشهر

قائمشهر
روستای -ملک كال -كمربندی غربی حد فاصل پل قلزم كال تا سه راه فیروزكوه سمت راست روستاهای اسکندر كال - جاده نظامی حد فاصل پمپ بنزین تا پارک جنگلی

قلزم كال از منبع آب تا مسجد محل
13:00

13:00هایپر آرین-پمپ بنزین اكبری -عبور اسکندر كال-  كمربندی غربی حد فاصل سه راه فیروزكوه تا میدان جزیره  سمت راست خیابان قائمشهر

15:00كوچکسرا- شانزده  متری دوم به سمت ج كیاكال سمت راست خیابان قائمشهر

15:00كوچه مهتاب تا رینگ داخلی-خ تهران حد فاصل كوی  مهتاب تا  كوچه بنفشه -كوی خرم -پشت مصلی -كوی شهید نوریان كفشگركال -اركیده قائمشهر

15:00خیابان كفشگركال از میدان والیت تا كوی سجاد-درزی كال -كفشگركال بزرگ- كوی شهید رجایی  -كمربندی غربی سمت راست خیابان تا عبور كفشگركال بزرگ قائمشهر

15:00شهرودكال- واسکس- متانکال- هفت تن - تاالر پشت - خیابان تهران  حد فاصل البرز پمپ بنزین اسکندری تا هفت تن قائمشهر

15:00افرا قلم-   پل هوائی تا  كتی سرقائمشهر

15:00كوی ابریشم-مسجد صبوری -پشت ورزشگاه وطنی -خیابان ساری سید محلهقائمشهر

قائمشهر
شانزده متری دوم تا ج كیاكال سمت -هردرود - كروا - كوی آزمایشگاه -كوی كهنسال كوچکسرا -كمربندی شمالی حد فاصل میدان امام تا كوی آزاده سمت چپ 

چپ خیابان
17:00

17:00 تا مسجد الرسول خیابان سینا2خیابان كوچکسرا از شقایق -  كمربندی شمالی حد فاصل شانزده متری اول تا چهاراه جویبار سمت راست قائمشهر

17:00قائمشهر، حد فاصل حسینیه عاشقان تا ترک محلهقائمشهر

قائمشهر
-اهنگركال -قادیکال بزرگ -میانرود-آبمال -روستاهای فوالدكال -چال زمین -كوی امت -به سمت مدرسه ایثارگران -73خیابان ساری حریم راه آهن آزادی 

چپی و گل افشان
17:00

117:00نساجی شماره -حد فاصل زیرگذر تا مدرسه ادیب -مسکن مهر -شهید پلنگی- كوی ورزش  -خیابان مولوی -خیابان ساری حریم راه آهن تا عبور چشمه سر  قائمشهر

قائمشهر
ابتدای سیدین -ابتدای كوی شهید بهشتی -كوی شهید سلیمی -كوی شفا به سمت كتابخانه -كوی هفده شهریور -خیابان جویبار حد فاصل ایستگاه تاكسی تا ظرافت

(خ جویبار )
17:00

19:00  قادیکال ارطهقائمشهر

19:00سیاهکال-دخانیات -حریم راه اهن از افراقلم تا پل هواییقائمشهر

19:00حد فاصل پل هوایی تا آرامگاه سید نظام-كوی ادیب -حریم راه آهن كوی زیراب قائمشهر

19:00بانک ملت مركزی-خیابان ساری از چهاراه جویبار تاچهاراه فرهنگ سمت راست -بیمارستان رازی -   پاساژهادی و سپهرقائمشهر

19:00كوی افتخاری و روان-چهارشنبه بازار -كوی دستوریان -  كوی سجاد-كوی آرش- شهید محسنی-ابتدای  خیابان كفشگر كال تا كوی سجاد قائمشهر

قائمشهر
خ -كوی كبیری -اموزش و پرورش-(لیلی آباد)مرحوم جوادی -خیابان چمران به سمت باغ جهاندیده- - شانزده متری اول حد فاصل كوی سیدین تا میدان علی 

بابل حد فاصل دستوریان تا چهارراه الریمی
19:00

19:00 جاده نظامی حد فاصل  روستای خرماكال تا  روستای باغدشت  و گاوان آهنگرقائمشهر

قائمشهر
ابتدای ج نظامی تا نساجی سمت -پمپ بنزین عنایت زاده -پمپ بنزین توت فرنگی -گزنه كال -قراخیل - جاده بابل از عبور ج نظامی به سمت بابل  سمت چپ خیابان  

راست خیابان
19:00

21:00میدان عالئدینی-كوی كشاورزی - بیست متری مهمانسرا -خیابان مهمانسرا قائمشهر

21:00روستای چمازكتی- روستای پرچیکال -  ج جویبار سمت چپ خیابان  تا روستای نوده -كمر بندی شمالی حد فاصل جانبازان تا چهارراه جویبار سمت راست قائمشهر

10921:00عبور چشمه سر تا آزادی -شهرک یثرب - حد فاصل جانبازان  سمت راست خیابان ساری تا راهبند قائمشهر

21:00رینگ داخلی ازپمپ بنزین امیری تا طالقانی- كوی  طالقانی  -خیابان تهران  حد فاصل مهتاب تا جنگلبانی سمت راست خیابان قائمشهر

ساعت قطعآدرسشهرستان

11:00جاده لمال-محوری هشتیکه-هشتیکه-جاده دریاگلوگاه

15:00روستای تپه-روستای نظام محله-خیابان شهید زاهدی-خیابان شهید شریعتی-خیابان شهید منتظری-خیابان شهید پهلوان-خیابان امام-خیابان شهید رجاییگلوگاه

19:00روستاهای خورشیدكال،تیله نو،سراج محله،تیرتاش،لمراسک،ولمازو،مهدیرجهگلوگاه

21:00محوری های خورشیدكال،تیله نو،سراج محله،تیزتاش،لمراسک،ریحان آباد-روستاهای ریحان آباد،قلعه پایان،سنکیابسرگلوگاه

گلوگاه
كهنه - لند- غالمی -استارم - ونشد -كفتركار- فنکش - االرز- پیته نو- االرزبوم - اندرات - ذلت - پجیم - یخکش - پابند - روستاهای سفیدچاه  سرخگریوه 

كلیا-یانسر - عبداللهی -پارسا - بادله دره -ارضت - سنگ كروچ- گت چشمه -چالو- كوم 
21:00

قائمشهر

گلوگاه
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ساعت قطعآدرسشهرستان

09:00حد فاصل پست اسالم آباد شهر سورک و كشاورزی سورک تا كارخانه دخانیاتمیاندرود

11:00حد فاصل پست اسالم آباد روستاهای اسالم اباد و زید سفلی و شركت فوالد تا كارخانه كرم كمیکالمیاندرود

11:00حد فاصل پست تجهیزات مدارس  تا روستا پلنگ آزاد وبیشه سر تا شركت نکا پالستیکمیاندرود

11:00 جاده ساری نکا از روستا سمسکنده تا پمب پنزین خانی وشركت ساریسمیاندرود

میاندرود
حد فاصل پست اسالم آباد روستاهای وركال و ورندان و قندارخیل و قسمت شرقی جاده گهرباران بعد از سراه پنبه چوله شهر طبقده تا دریای گهرباران پالژ اطالعات و 

مسیر ساحلی
13:00

13:00حد فاصل پست اسالم آباد قسمت غربی جاده گهرباران مسیر روستاهای اسالم آباد و زید علیامیاندرود

میاندرود
حد فاصل پست اسالم آباد بسمت كارخانه آرد مومنی روستاهای دارابکال اوسا مرسم و قسمت جنوبی جاده ساری نکا تا روستای اللیم و بیمارستان میالد نور و هتل بادله

15:00

17:00دشت ناز  روستا دنگسرگ صاحبی سوربن وگاوداری مهدشت تا سه راه پنبه چوله.حد فاصل پست صنایع اموزشی  گلخانه میاندرود

19:00روستا اسرم وصفر اباد  جامخانه وروستا پیله كوه2حد فاصل پست نکا میاندرود

21:00قسمت جنوبی  ساری نکا از زیر گذر جامخانه تا مسیر روستاهای بزمین اباد ماكران وحلمسر وقسمتی از كشاورزی دشت نازمیاندرود

ساعت قطعآدرسشهرستان

نکا
و منطقه صفاییان و خشک آبندان و خیابان آرامگاه الی میدان الله و منطقه  (داخل محل)از میدان امام حسین الی زیرگذر مسکن مهر و بخشی از روستای نودهک 

دوگنبدان
09:00

209:00سمت راست سی متری شرقی تا سراه سیمان و شهرک صنعتی فاز نکا

11:00مسیر روستای نودهک الی چمان و مسیر روستای حاجی محله الی آلوكندهنکا

نکا
 و منطقه حسن آباد و روستاهای چاله پل،میانگاله ،درزی محله ،نداف خیل ،چناربن ،گل خیل ،دوراب ، كمیشان و شورابسر و بخشی از روستای كلت 1خیابان ماكرویو

(عبور دوم)
11:00

11:00خیابان سی متری ضلع غربی و منطقه زینبیه و ایثارگران و كوچه های رضایی و فغانی و خیابان راه آهن و منطقه ترک محله ،اداره برق و سپاه پاسداراننکا

13:00(داخل محل )سمت چپ جاده دریا تا روستای بایع كال و روستاهای بستانخیل ،گیل آباد ، سیاوشکال ،شهاب الدین ،امامیه و بخشی از روستای طوسکال نکا

نکا
از سه راه الغدیر تا دریا و بخشی از روستاهای طوسکال و خورشید و نیراباد و تازه اباد و دنگسرگ و نوذراباد و پالژ های ارتش و اطالعات و سیک تركیبی نیروگاه

15:00

نکا
سمت چپ خیابان انقالب از سراه زاغمرز تا پل و خیابان شهرداری و خیابان علمیه از پل الی میدان الله و كوچه های مهراباد و صدری ،اسفدیاری و خادم و مصلی و اداره 

اطالعات و شهرداری
15:00

17:00از اداره برق تا میدان امام حسین و كوچه های تركیان،نوری ،امین،خلیلی،شالیکوبی،شعبانپور، شریف ،گلشن ،نیک وبینایی باش و روستای دوقانلونکا

17:00نیمچاه-گلچالسر -ملیچ گاله -آجند-اطرب-بهزادكال- سمت راست پل هوایی تا سه راه الغدیر و روستاهای والشدنکا

19:00 و بخشی از روستای كلت و خانسر و الک تراشان و اسکاردین1جاده نکا به بهشهر شهرک صنعتی فاز نکا

نکا
روستاهای واودین ،سورک،محسن اباد،كفکور،الیی پاسند،شیركال،الک تراش،گلورد كوچک،كاركم،گلورد بزرگ،للرد،سدگلورد،گرگتج ، رمدانخیل،بندبنی، 

خرمچماز،یعقوب محله ،دوراب ، پوروا ، مالخیل ، صفرمیان ،درویش خیلک ، اوكركا ، كرداب ، سه كیله ، درویشان
19:00

21:00منطقه نازخاتون و اراضی روستای گلبستان و كارخانه های اجر سفال و خیابان علمیه تا میدان اللهنکا

21:00 مسکن مهروشهرک شهید عباسپورنکا

نکا

روستاهای ابچین ، سوته خیل ، والدیمه ، چمازده ،والمده،فریمک،برما زارم رود،چناربن ،سیدخیل ،زروم،نوده ، زنگت علیا،درمزار،كال،حسین آباد،لترگاز 

علیا،ورفام،بادابسر،تجرخیل،بندبن،آكرد،كچپ محله،ارم ،سفید كوه،رودبار محله،اسماعیل محله،سنگر،كفرات،مرس كوچک،مرس بزرگ،سیکا،سوچلما،چرمی،تلم  

سیدخیل تا روستای بندبن

21:00

21:00روستاهای هزار جریب از روستای زیارتکال،مالخیل ،الیی رودبار ،كالرودبار ،شیت ، درزی كال ، ایویم ، درم، سارم ،حسین آباد،اریم ،استخرپشت ،پجتنکا

میاندرود 

نکا
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ساعت قطعآدرسشهرستان

امیر كال
-  سپاه محله -كاسگر محله - روستاهای سعیدكال - اطراف اتش نشانی - آقامحله - كمال محله -كمربندی امیركال ضلع جنوبی از خیابان تیركاران تا میدان مقریکال  

مسجد نینوا و خیابان آب و فاضالب
11:00

امیر كال
راهکال - چوپانکال - اسی كال - رضاكال - سادات محله - ركون - فوالدكال - قسمتی از كاسگر محله - باالنقیب - درزی نقیب - جاده بابلسر و روستاهای پایین نقیب 

پیچ قریشی- تاجدوله - نی كال - 
13:00

15:00انتهای امیركبیر قبل پل مرزن آباد سالن ورزشی شکریامیر كال

15:00گلستان و خیابان ام آر آی و حائری- میخک - عادل - نبوت - فتح - پردیس و كوچه های فارابی - شهرک های بهزاد امیر كال

17:00خرد مرد و عزیزک- كبوتردان - ضلع شمالی كمربندی امیركال از میدان ماز تا میدان مقریکال و روستاهای مقریکال امیر كال

امیر كال
درزی - نواب - صادقیه یا گاوزن كال - حاجی كالی اول -خیابان خاتم االنبیا  - خیابان طالقانی  (ساعت )خیابان امام سمت چپ از میدان امام علی تا میدان انقالب 

گلزار- سهرابی - تا علی ساختمان - كال شیخ 
17:00

ساعت قطعآدرسشهرستان

11:00 تا انتهای كوچه جمشیدی15 و 18 وكوچه های امین 5محله ایثار آمل

11:00شهرک مروارید و كوی صادقی-  و كوی طاهری و انتهای كوی رحیمی  16 و مسیر های سیکاپل و امیر 8 و 6از انتهای بلوارآزادگان به سمت آزادگان آمل

11:00از ابتدای روستای گالش كال تا روستای مریج محله و روستاهای مابینآمل

11:00نیاكی محله- از ابتدای اداره برق مركزی الی  پل معلق جنب پارک شهرداری و مسیر سبزه میدان الی مصلی آمل

11:00 و بنیاد شهید و كوچه مازندرانی یا حافظی قدیم6 و 2 و 1كوچه های  آفتاب آمل

11:00 الی كوی ساكت تبار8از انتهای فجر  - 6از ابتدای پل هوایی كوچه مرمر بسمت داخل كوچه الی ابتدای فجر آمل

3011:00 و فجر 25از سه راهی نور الی فجر آمل

11:00از روستای فیروز كال الی روستای  مزرس و الی روستای بلیرانآمل

11:00پمپ بنزین گلستان- ازرستوران چهار فصل الی شركت آمولو و روستای رزكه رستوران ساسان آمل

13:00 و منطقه امت آباد24از ابتدای كوچه كاشانی تا انتهای فجر آمل

13:00 و ابتدای بلوار والیت از پل جانبازان49 و 45دریای آمل

13:00 الی انتهای كوی طاهری4 و داخل آزادگان 4از انتهای بلوار آزادگان الی آزادگان آمل

13:00 و بسمت میدان میر حیدر16 الی امیر 4از  انتهای بلوار آزادگان بسمت خیابان امیر آمل

13:00 الی میدان بسیج46 و كوی عظیمی و كوی سجاد و الله 13ازانتهای بلوار آزادگان بسمت امیر آمل

13:00خیابان جانبازانآمل

1913:00 و الی اندیشه 6از میدان چاكسر الی اندیشه -  و پایین قرق 8.1از میدان چاكسر الی ایثار آمل

3213:00 و آفتاب 23 شهریور الی آفتاب 17از ابتدای میدان آمل

15:00 به سمت محمودآباد71از دریای -   به سمت محمودآباد 56از دریای آمل

6715:00 و 55 به سمت دریای 14از ابتدای ایثار آمل

15:00( 30.1 و 28 و 22 و 20.1دریای  )16 الی دریای 40از دریای آمل

15:00انتهای بلوار آزادگان بسمت مسیرهای رضوان زوج الی كوی یگانهآمل

15:00از ابتدای روستای نظام آباد الی روستای وسطی كالآمل

15:00از پل آلشرود  بسمت بیمارستان امام علی و روستای شیر كاج الی سائیج محلهآمل

15:00هفت تن و پلیس راه باییجان-تینه- فیره -شاهاندشت- شنگلده- پاسگاه گزنک-مالر -آب گرم - مناطق سرآسیاب - از شهرک صنعتی رینه آمل

15:00روستاهای مسیر السم و زیار تا قبل از پل پلور- از شهر رینه  الی روستای نوا و روستای مسیر آمل

15:00شهرک بهاران- پادگان رینه آمل

15:00شهر رینهآمل

17:00  از ابتدای جاده سرخرود تا روستای شیخ آبادآمل

17:00پاسکی محله-رودباردشت و مسیر كمربندی از جنوب به شمال - بزمینان - ترک كال -زیارو - روستاهای كم كال آمل

17:00از میدان هزار سنگر بسمت سمت چپ كمربندی هراز الی ابتدای روستای پاسکی محله- مسیر كمربندی هزارسنگر تا ابتدای روستای كته پشت آمل

2117:00از میدان هزارسنگر تا نبش رضوان - از هندوكال الی میدان هزار سنگر آمل

17:00از انتهای بلوار آزادگان الی روستای ولیک علیاءآمل

17:00از ابتدای دو راهی اوجی آباد الی روستای سعدینکال و روستای معصوم آباد-  و پل شهدای جنگل CNGمسیر اداره راه و ترابری تا آمل

17:00مسیر دانشگاه آیت اهلل آملی و روستای میلهآمل

2517:00از چهارراه  فجر الی فجر -  متری شاهد 20از پل آلشرود و  روستاهای مسیر تا روستای كارچی كال و سوته كال و كوچه های آمل

17:00از پل آلشرود  الی روستای مسکونآمل

17:00باغ صفا و الیمستان الی  خشواش تا شركت آمولو- از ابتدای پل بلده آمل

17:00از پل بلده بسمت مسیر نمارستاق و روستاهای مسیر نشل و اندوار و مریجان و كهرود و ناندل الی پلیس راه باییجانآمل

آمل

امیركال
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11:00اله رودبار تا متی كال تا  پارک پردیس- درویش خاک باال  و پایین - اسبوكال - حمزه كالشش پل- خجیركال بابل

811:00 و حر 25 تا 11شهاب نیا حر  _ 14 تا 1 الله 14حر  _میدان مادر بابل

1011:00و4،6،8دانش های    _ روبروی بیمارستان شهید بهشتی بابل

11:00كوچه های امامزاده یحیی _محله داروشفا تا چهار راه گلشن   _ 9 تا 1میدان كشوری از سرداران های بابل

11:00محله اسالم _سادات محله   _معرفت  _كوچه عادل  _ 9بلوار كاظم بیگی تا قائم  _پشت اداره برق شمال بابلبابل

11:00قسمتی از درزیکال  _كمانگر كال  _شهرک انقالب  _شهرک امام بابل

بابل
دریکنده و  _چمازكالشمالی  _گرجی  آباد شمالی  _كوچه خجسته  _جاده قائمشهر از میدان هادی نوروزی تا كبودكال سمت چپ  _میدان فاضل تا میدان هادی نوروزی

سیدآباد- كبودكال 
11:00

11:00كوچه مسجد جامع ( 6 تا 2 و 15 تا 1فرهنگ های   )چهار راه شهدا تا میدان كارگر بابل

11:00كوچه های گلچین و نوریان_( 4.1توحید )ضرابپوری تا هاشم آباد  _5 پشت سینما آزادی تا بنیاد حریری توحید بابل

بابل
  )از چهارشنبه پیش تا چهارراه شهرک دانش   _میدان اوقاف كوچه های شکوفه   _و  محله چاله زمین  ( 13 تا 1 و 18 تا 2اندیشه های  ) امامزاده قاسم تا میدان اوقاف 

قسمتی از پشت راهنمایی و رانندگی و رضیاكال-  شهرک صدف 36 تا 2 و 37 تا 3مصلی های 
11:00

11:00( 25 تا 30 و 20 تا 2ایثار های   ) چهار راه شهدا تا سنگ پل بابل

11:00گاوزن محله  ، فیروزجاه  و مناطق ییالقی شیخ موسی تا نیراسم _سماكوش محله  _از پل كوهپایه سرا تا مناطق كوهستانی شیخ موسیبابل

11:00دولت رودبار  _كشتارگاه  _شیاده  _ادمال تا پل دیوا  _گری محله تا انتهای روستای ولیک بابل

13:00اله چال تا جاده گاودشت- بازیار - حمزه رضا- دالوركال- درزی كالی آقا شفیع-آقاملک - روستاهای باال احمد چاله پیبابل

13:00آكتیج كال  _قمی كال  _درزیکالی نوشیروانی   _شیخ محله  _آهنگركال   _محله قصاب كال  –نوشیروانکال   _سادات محله   _خراسان محله  _ حمزه كال شش پل بابل

13:00سروون محله _نودهک  _بیجی كال  _سنگچی  _درزی كالی كوچک و بزرگ  _هالل كالشمالی  _میاندسته  _ایمن آباد شمالی _كمربندی احمدچاله پی تا علی آباد بابل

13:00 و قسمتی از شهرک اندیشه27از میدان قاضی كتی تا بهاران  - 3 و 1بهاران -  پمپ بنزین ایستگاه آمل  -12از چهار راه گله محله تا بهاران  _ 14 تا 6شهاب نیا حر بابل

13:00برسمنان و  كمانگر _شركت آب  بند  _كشاورزی پشت آب بند - از ترمینال غرب تا بسیج مالک اشتر   _جاده ساحلی از مجتمع كاسپین تا پل موزیرج بابل

13:00 و محله پاسداران11ابتدا كوچه ستارتا شبنم  بابل

بابل
كوچه _میدان شهید نجاریان تا میدان مددی  _بلوار نژاد اكبر تا حاجی كال   _گرمابه خزر و محله حیدركال -  شهرک سجاد 14فیضیه  - 10از میدان فاضل تا فیضیه های 

تربیت معلم- آرامگاه معتمدی تا دانشگاه راه و دانش 
13:00

13:00میدان بزاز تا سه راه سنگ پل و تا میدان آستانه _ 21 تا 1پاساژ عبدالهی فیضیه بابل

15:00طراقچی كال  _خطیب   _للوک   _زاهد كال   _چناربن   _داوود كال   _پایین احمد چاله پی تا مظفركال بابل

15:00مناسکال _خلیل كال   _قسمت جنوبی زرگر شهر سمت بخشداری    _ تا انتهای موزیرج ارشاد های زوج 2از ارشادبابل

15:00شهرک یاسین  _شهرک شهرداری  _شهرک مالک _كتی شرقی  _ فرهنگ شهر2 و 1فاز   _( 36 تا 6از خداداد  )میدان كشوری تا میدان هادی نوروزی بابل

15:00خیابان سرگرد قاسمی از میدان دانشگاه تا كوچه ایرانسلبابل

15:00بازگیركال  تا مسجد ابوذر- شهرک صالحین  -  تا پل شهرک صدف4گلستان  _13 و 9- 3گلستان های  _ 2فیضیه بابل

15:00محمودآباد- ولی عصر - رمنت _میدان فاضل تا سلطان محمد طاهر سمت چپ بابل

بابل
  _شهرک صنعتی درونکال   _بزچفت   _مرزناک   _گاوزن محله  _درونکالی غربی –درونکالی شرقی  _رئیس كال  _پیتکا    _سیادركا _ مرزیکال تا باال گنج افروز

شاه رضا و هلیدشت _انارستان _داردكاشت 
15:00

15:00قرآن تاالر  _سید كال   _گاوانکال  _كاردكش   _شیر دار كال   _شوركش  _بابلکنار تا انتهای كاردیکالبابل

17:00قادی كال _تلیگران  _پیچاكال  _بصرا  _مرزبال _كارون  _ورودی سپاه دانش تا ارچی _كمربندی احمدچاله پی تا روبروی بسیج مالک اشتربابل

بابل
 _نودهک  _كلنگاه  _گردنبری  _طغان  _زرگرمحله  _ورودی خیابان مصلی تا آخر آردكال  _حوزه علمیه  _تجنک  _كمربندی احمدچاله پی تا ورودی خیابان مصلی 

پهناور _بیشه محله  _اسب شورپی  _نموداركال   _شهیدعبداهلل   _شریعت كال   _كریم كال 
17:00

17:00مسکن مهر امید _ 6 تا 1بلوار مادر حجاب بابل

بابل
 _ 20 تا 1درزیکتی انقالب  _  31 تا 1اریحی  _ چهارراه  گله محله تا محله كشتارگاه 16 تا 2بوستان  _ 15 تا 1گلستان   _ 14 تا 1كوچه های اتحاد  _فرهنگیان  _ 7بارفروش

موزیرج از مسجد حاج عنایت تا آستانه سر تا قبل تاالر كریم پور
17:00

بابل
پایئن   _تاریکال  _سوربن   _ارمک   _حاجی كال   _درزیکال پایین و باال    _درزیکال نصیرایی   _درزیکال آخوندی  _دالوركال  _مالكال   _ازپل حبیبی تا پائین سرست

چاری _سرست تا كشتله شوب محله 
17:00

17:00شهرک چمران و سه راه نواباد  _شهرک آزادگان بابل

17:00گنج افروز تا انتهای باغ پهلوان_تا محله روشن آباد   _پارک بانوان ، بلوار ابوالحسنی  بابل

17:00جاده قائمشهر ورودی استردیکال تا شهرک منصوركنده _جاده كیاكال میدان فاضل تا انتها ی حوزه بابل كپورچال بابل

بابل
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11:00شهرک دریاكناربابلسر

بابلسر
خیابان - شهرک ساحلی- متری اول ودوم شهرک قائم 20خیابان -خیابان موالنا-خیابان گلچین سرا-شهرک گلها-شهرک فرهنگیان -ضلع شمالی جاده دریاكنار

دریاكنار خیابان پنجم- نورانی
11:00

11:00-اطراف دانشگاه امام صادق و اطراف اداره گاز و اطراف میدان امیر پازواری - ابتدای كردكال - جاده بابلسر روستای سرحمام بابلسر

13:00جاده كیاكال-  جاده بابل- باال محله بهنمیر- گالشکال- سرخدشت- پارومحله- روستاهای منگالب- روستای تازه آباد بابلسر

213:00و دانش - كوچه سنبل - كوچه موج - كوچه پرستو -  تا انتها 9بلوار طالقانی از طالقانی  - 30ولیعصر - خیابان نخست وزیری بابلسر

13:00میربازار انتهای كوچه حافظ- كوچه اداره گاز-  ضلع غربی روستای بابل پشت- علی آباد- روستاهای آرمیچکال- خیابان شهید طالبی - هتل میزبانبابلسر

15:00هزار چهل- سجاد محله - ضلع شمالی روستای كریم كال - ضلع شمالی روستای كاله- هلی باغ- روشندان- ازنوا- روستاهای دارابدین-ضلع شمالی شهر بهنمیربابلسر

15:00میانبال- خشکرود- كاریکال- رزی كنار- شاره- دوغیکال- كونر- ولیک رودپشت- شرامتان- نصرت كال- روستاهای قادی محله- شركت كود شیمیاییبابلسر

بابلسر
و حد فاصل ضلع جنوبی میربازار و  ضلع جنوبی هادی شهر الی سه راه - كوچه بابل مالمین - روستای سنگ پل- حد فاصل ورودی میربازار الی روستای سنگ پل 

كیخامحله
15:00

17:00خ امام زاده ابراهیم و پشت امام زاده ابراهیم و قسمتی از ضلع جنوبی بلوار شریفی-بلوار بسیج- قسمتی از ضلع جنوبی روستای باقرتنگهبابلسر

17:00افراتخت- نفت چال- میرود سر و كرفون- روستاهای میرود- شهرک صنعتی میرودبابلسر

17:00ضلع جنوبی روستای كریم كال- ضلع جنوبی روستای كاله - ضلع جنوبی شهر بهنمیر تا میدان بابلسر

ساعت قطعآدرسشهرستان

11:00بندر امیرآباد از میدان هاشمی نژاد تا میانکاله- نمکچال - یعقوب لنگه - مهدی آباد - زینوند -امیرآباد- روستاهای عسگرآباد بهشهر

11:00(ضلع جنوبی بلوار سراسری)تمام شهر رستمکال بهشهر

بهشهر
افتلت - شیلر-كوا دره -كوا - عیدین - شیخ محله- پارم پچت -گرنام - سمچول - پركال- پارچ - بندسر - كیاسر - بیشه بنه - متکازین - روستاهای  عشروستاق 

سنگ دره-
11:00

13:00كارخانه بهپاک- انتهای خیابان مهدیه و سی متری آیت اهلل كوهستانی - نواب -  شهریور 17خیابان بهشهر

13:00انتهای شهید نجفی- نقاش محله - حدفاصل میدان قائم تا مسجد رضویه - خیابان ابوعمار- خیابان مطهربهشهر

13:00ابتدای شهید  نجفی- برفامی - جمهوری - قائم -خیابان شهید صدقی- ضلع شمالی از میدان قدس تا چهارراه گرگانبهشهر

13:00گرجی محله- رستمکال  - آسیابسر  -  صحراهای روستای كوهستان بهشهر

15:00التپه- پاسند -سارو-امامزاده یوسف-ركاوند-صحراهای كالک -ركاوند - روستای كالک بهشهر

15:00شهر خلیل شهر- تازه آباد - پاسند- سارو - روستاهای التپه - عباس آباد بهشهر

15:00ایستگاه گاز نکابهشهر

15:00مشتركین جنب ریل راه آهن بندر و ایستگاه گاز نکابهشهر

1617:00شهر رستمکالضلع شمالی  جاده سراسری تا كارخانه آجر كلت و خیابان شریعتی از میدان شریعتی الی شریعتی بهشهر

17:00كوهستان تا پشت رستوران جوجه اشرفی- آسیابسر -روستاهای گرجی محله بهشهر

ساعت قطعآدرسشهرستان

11:00میاركال-سمت چپ سه راه خدمات تا پل شیب ابندان –سمت چپ  ابتدای جاده كیاكال تا سه راه خدمات جویبار

13:00-الک دشت- میستان- زغال منزل- دونچال –سمت راست جاده كوهیخیل به بهنمیر جویبار

جویبار
كیامحله مشک - كرد خیل مشک آباد- ایزدخیل مشک آباد- باال زرین كال –پایین زرین كال  –خرده الریم  –الریم - رنگریز محله مشک آباد- علی آباد- چرخکتی

شاه رضا- پایین مشک آباد –باال مشک آباد - آباد
13:00

15:00جاده بیزكی، جاده میانده-كالگرمحله- خیابان كالگرمحله ،باغبانمحله -  مركز بهداشت كالگرمحلهجویبار

-جویبار 17:00جاده كوهیخیل- شوركا- حیدرآباد- سید زین العابدین- آستانه سر- قسمتی از بلوار منتظری

جویبار
 –آزان  –حاجی كال  –سید كال  –شیب آبندان - سمت چپ بلوارمعلمی بطرف قائمشهر  –حبیب آباد  –واسوكال –سراجمحله  –محله كال - كوچه جهاد–خ جمعه بازار 

پادگان شهید محالتی –دیوكال الیمون - چفت سر مال قنبر
17:00

بابلسر

بهشهر

جویبار
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11:00مخابرات والیت، باالدزا، تا عبور گنبد- كوی غفاری، پایین دزا  : ضلع شرقی بلوار كشاورز  كلیه مناطق تحت پوشش از جملهساری

ساری
بخشی از خ - كوی پیوندی -  متری اول و دوم 20- راسته بلوار داراب - راسته ریل راه اهن -  از كوچه خانفرد كلیه مناطق  تحت پوشش - ضلع شرقی بلوار كشاورز  

2بخشی از خ صبا تا كوچه صبا- سعدی
11:00

11:00قسمتی از خیابان قایم- بخشی از خیابان مهیار - خیابان معلم سمت چپ بلوار پرستار - كمربندی شزقی تا انتهای معلم ساری

11:00بلوار امام رضا از پل تجن تا پل زغال چالساری

11:00پارک موزه دفاع مقدس- شهرک استانداری - شهرک كارگر - شهرک زیتون ساری

11:00كلیه مشتركین كوی جوادیهساری

11:00بلوار داراب از پیروزی تا پیام نور-  از زندان تا بلوار داراب-خیابان پیروزی - جوادیه - اواسط لسانی - پل گردن ساری

11:00شهرک صنعتی شماره یک خیابان گلستانساری

11:00روستاهای پهنه كالی  جنوبی و شمالی  تا شکتا- جاده ساری تاكام از تلمبه خانه سلیم بهرام ساری

11:00كوی اصحاب   ب- خیابان های شریف اباد - سمت چپ تا ابتدای شریف آباد - از سه راه جویبار به سمت كمربندی ساری

13:00كمربندی غربی تا روبروی زعفرانیهساری

13:00كوچه مدیریت- ابتدای خیابان معلم ساری

ساری
قسمتی از  خیابان جام - خیابان  رسانه تا روبروی پل دخانیات - انتهای بلوار عسگری محمدیان - انتهای خیابان مقدم فر و شهید یوسفی بعد از ریل - بلوار پاسداران 

جم و خیابان دولت
13:00

13:00مرمت- خانعباسی - پرچیکال - وارد محله - سانخیل - پایین كوال - تنگ لته - ترم - روستاهای سنگتراشان - گنبد - قسمتی از باالدزا - انتهای بلوار كشاورز ساری

13:00صاحب زمان- قدس - شربتی - براری- قسمتی از پژمان - ضلع غربی بلوار كشاورز از پل سردار نبوی تا پل كمربندی جنوبی ساری

13:00ضلع جنوبی بلوار امام رضا تا پل ذغالچال كلیه مناطق تحت پوشش، قسمتی از كوی طالقانی اول و دوم ، كوچه غفاری، پلیس راهساری

13:00كمربندی شرقی تا پل ولیعصرساری

13:00 كل جاده گلما تا روستای ولشکالساری

ساری
چاه -  شهرک پهلوانان -جوادیه - خیابان لسانی از حسینیه جوادیه بسمت انتهای خیابان ملل -  كوچه شهید لطفی-  انتهای صابونچی- قسمتی از روستای الكدشت 

بلوار امام رضا انتهای طالقانی اول و دوم- 35ملل - آب پل گردن 
13:00

13:00میدان خزر به سمت قرق تا عبور قرق- كمر بندی غربی ساری

13:00منطقه هوالر و روستاهای اطرافساری

13:00كمر بندی غربی از روستای بندارخیل به سمت سه راه جویبار سمت راست-   از سه راه جویبار تا خاورداران سمت راست ساری

13:00جاده جویبار  سمت راست تا سراهی میاركالساری

15:00از روبروی عبور دازمیركنده تا سراهی الریم و تا سرسر لنگه- جاده دریا ساری

15:00از روبروی عبور دازمیركنده تا انتهای جاده پالژها- جاده دریا ساری

15:00از روبروی عبور دازمیركنده تا انتهای دازمیر كنده- جاده دریا ساری

15:00از ابتدای شهید قربانی تا روستای پاشا كال- ضلع شمالی جاده قائمشهر ساری

15:00تمام مناطق تحت پوشش- تا پاسا ژ دری - پاسا ژ مسچی - امور برق جنوب ساری - خیابان انقالب چهار راه برق ساری

15:00خیابان نادر پشت پاساژ ابوالقاسمی- كوچه زراری -  خیابان  شیخ طبرسی  تا  انتهای خ ملت - دور میدان شهرداری ساری

15:00كوچه قیومی تا جنب خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد- اصفهانی محله - كوی مختار - كوچه های كیانی - بخشی از خیابان قارن ساری

15:00 خرداد15خیابان شهابی تا چهار راه - بلوار طالقانی - از میدان هالل احمر تا نبش باغ سنگ ساری

15:00مردانشاهی- ناصح - سلطان تویه - قسمتی از كوچه صابونچی - خیابان سلمان فارسی ساری

15:00خیابان والیت فقیه تا انتهای بلوار داراب- انتهای سلمان فارسی ساری

15:00باال ابدنگ- كوک باغ - همت اباد - طاهرده - قرتیکال - سمسکنده ساری

15:00دهستان پشتکوه- مالخواست - اروست - از روستای جماالدین كال بسمت  روستاهای ارا - منطقه چهاردانگه ساری

17:00از روبروی عبور دازمیركنده  تا كارخانه آنتی بیوتیک-جاده دریا ساری

17:00جاده دریا از روبروی عبور دازمیركنده تا جاده پنبه چولهساری

17:00قسمتی از خیابان وصال- كل شهبند و قسمتی از مهدی اباد - مناطق تحت پوشش -بسمت ساری كنار - میدان خزر ساری

17:00تا ماهفروز محله عبور دوم روبروی دانشگاه كشاورزی- سمت راست جاده دریا ساری

17:00خیابان سالخورده تا عمارت شهرداری- قسمتی از كوی آزادی - نهضت - خیابانهای بعثت - بلوار آزادی -  میدان امام ساری

ساری
میدان شهدا راسته بلوار طالقانی تا ابتدای باغ سنگ - بانک صادرات - كوچه دومهری - خیابان فرهنگ - سمت چپ تا كوچه اكبری و كوچه جعفریان - خیابان قارن 

جنب مجتمع گلیم فروش
17:00

ساری
- خیابان امیر كبیر - خیابان فارابی - خیابان كارمندان - خیابان بقیه اهلل - چهار راه آزادی - از ورزش یک تا انتهای ورزش - خیابان ورزش - خیابان مازیار 

خیابان خاقانی
17:00

17:00خیابان حافظ و سعدی تا جنب مسجد جواد آل محمد- بخشی از خیابان فرهنگ مدرسه راهنمایی فردوسی - منطقه قلیچ - كوچه ازادگان - قسمتی از خیابان قارن ساری

17:00مناطق تحت پوشش- خیابان امامت - خیابان نیما یوشیج تا ورودی پشتی بوستان ملل - میدان هالل احمر تا پل تجن ساری

17:00كوچه رضایی تا ابتدای امام حسین- كمربندی شرقی ساری

17:00تا سه راه الریم سمت چپ- میدان خزرساری

17:00معدن كیاسر- روستاهای چالو ساری

ساری
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11:00  گردنه سر تا اسب خانی- سرین تا امامزاده حسن - چرات وانند - لیند - روستاهای كارمزد - شهر آالشت سوادكوه

13:00مرغداری بهزادی تا كارسنگ- روستای كارمزد منطقه ملیاشت سوادكوه

سوادكوه
خیابان آزادی بعد اداره برق تا - خیابان آزادی بعد میدان تا سرخکال -  شهریور و خیابان خدمات 17مسیر خیابان - منطقه باالزیراب بسمت پمپ بنزین تا میدان 

جوارم-  معدن- كارساالر - منطقه كنیج كال و روستاهای كرد آباد -روبروی بیمارستان 
15:00

ساعت قطعآدرسشهرستان

11:00شركت امین سوله- روستای چاكسر - روستای بشل - روستای مهدی اباد سوادكوه شمالی

15:00دشت چاكسر- چاه اب شهرک بشل - شركت زیگورات - پشت راه اهن روستای مهدی اباد - روستای منگل سوادكوه شمالی

15:00پادگان شهید یونسی- مرغداری شعبانی - كارخانه سوله طبرستان - كارخانه شهاب بتن - روستاهای یاغکوه و برنجستانک سوادكوه شمالی

ساعت قطعآدرسشهرستان

13:00الله زاركتی- صلحداركال - شیرخواركال - زیاركال - ذیلت  _روستاهای دوک - سراهی دوک - جاده زیاركال سیمرغ

ساعت قطعآدرسشهرستان

11:00جاده فریدونکنار به آمل از روستای كوچک بیشه محله الی سه راهی جاده كریم كال و جاده جدید كریم كال از ابتدا الی روستای زاهدكالفریدونکنار

413:00شهدا  - 9 الی شهدا 1بلوار شهدا حد فاصل شهدا - خیابان بهشتی از پمپ بنزین الی میدان ماهی و شهرک رجاییفریدونکنار

فریدونکنار
خ مسجد - بلوار بسیج ازمیدان درنا الی پارک الله  -9بلوار امام خمینی و بلوار شهدا  الی نبش كوچه شهدا -  الی میدان درنا9بلوار امام رضا از خیابان امام رضا 

مسکن مهر شهید بصیر و شهرک كاركنان غله - 11فاطمه الزهرا الی ساختمان ساحل 
15:00

فریدونکنار
روستاهای سوته،فرم،حیدركال و مالكال-انتهای فیروز آباد كوچه طریق القدس -روستای حسن آباد - روبروی بندر فریدونکنار داخل كمربندی شرقی

15:00

17:00حد فاصل چهارراه معلم الی پل میالد-  متری ساحلی 16- خیابان مطهری - خیابان معلم  - ضلع غربی خیابان بهشتی  فریدونکنار

ساعت قطعآدرسشهرستان

11:00  قادیکال ارطهقائمشهر

11:00سیاهکال-دخانیات -حریم راه اهن از افراقلم تا پل هواییقائمشهر

11:00حد فاصل پل هوایی تا آرامگاه سید نظام-كوی ادیب -حریم راه آهن كوی زیراب قائمشهر

11:00بانک ملت مركزی-خیابان ساری از چهاراه جویبار تاچهاراه فرهنگ سمت راست -بیمارستان رازی -   پاساژهادی و سپهرقائمشهر

11:00كوی افتخاری و روان-چهارشنبه بازار -كوی دستوریان -  كوی سجاد-كوی آرش- شهید محسنی-ابتدای  خیابان كفشگر كال تا كوی سجاد قائمشهر

قائمشهر
خ -كوی كبیری -اموزش و پرورش-(لیلی آباد)مرحوم جوادی -خیابان چمران به سمت باغ جهاندیده- - شانزده متری اول حد فاصل كوی سیدین تا میدان علی 

بابل حد فاصل دستوریان تا چهارراه الریمی
11:00

11:00 جاده نظامی حد فاصل  روستای خرماكال تا  روستای باغدشت  و گاوان آهنگرقائمشهر

قائمشهر
ابتدای ج نظامی تا نساجی سمت -پمپ بنزین عنایت زاده -پمپ بنزین توت فرنگی -گزنه كال -قراخیل - جاده بابل از عبور ج نظامی به سمت بابل  سمت چپ خیابان  

راست خیابان
11:00

13:00میدان عالئدینی-كوی كشاورزی - بیست متری مهمانسرا -خیابان مهمانسرا قائمشهر

13:00روستای چمازكتی- روستای پرچیکال -  ج جویبار سمت چپ خیابان  تا روستای نوده -كمر بندی شمالی حد فاصل جانبازان تا چهارراه جویبار سمت راست قائمشهر

10913:00عبور چشمه سر تا آزادی -شهرک یثرب - حد فاصل جانبازان  سمت راست خیابان ساری تا راهبند قائمشهر

13:00رینگ داخلی ازپمپ بنزین امیری تا طالقانی- كوی  طالقانی  -خیابان تهران  حد فاصل مهتاب تا جنگلبانی سمت راست خیابان قائمشهر

15:00ابتدای كوچه پرورش-ا بتدای كوچه پارسا-الریمی-آبان -كوی اخوان -مخابرات - خیابان بابل  از میدان امام تا اخوان قائمشهر

15:00پائین جاده- افراپل- المشیر- جاده ساری از جانبازان تا عبور تخته فشرده   قائمشهر

15:00از روستای چشمه سر تا سید ابوصالحقائمشهر

15:00افراكتی- مهدی آباد لهرم - كوی نهضت و حالج  -پاریاب -كمربندی شمالی حد فاصل میدان جانبازان تا چهارراه جویبار سمت چپ خیابان قائمشهر

15:00ارغوان-پمپ بنزین نظر پور -رینگ داخلی تا میدان والیت-پشت ترمینال- كمر بندی غربی خیابان مرحوم علیپور قائمشهر

قائمشهر
كوی پارسا و پرورش-تامین اجتماعی -ابتدای الریمی كوچه ایزد و كوچه صداقت -  شانزده متری  اول حد فاصل كمربندی تا میدان علی به سمت چهاراه الریمی 

17:00

قائمشهر
خیابان كوچکسرا ابتدای كوی -بیست متری چشمه-كوی شهید موسوی نژاد-كوی معرفت -ظرافت تا كوی رشادت -  خیابان جویبار  حد فاصل ظرافت تا كمربندی 

تا نانوایی بزرگی-شهید حمیدیان
17:00

17:00افراتخت-جوجاده-كفشگركال-قاسم خیل -بورخیل-ابوخیل - شهر ارطهقائمشهر

قائمشهر
حد فاصل سه راه فیروزكوه كوی آرش و حافظ تا پمپ بنزین اسکندری-اداره آب - خیابان تهران حد فاصل سه راه فیروزكوه تا شركت نفت سمت راست خیابان 

17:00

17:00اداره برق-قسمتی از كوی شهید بهشتی-كوی ظرافت -ک ولیعصر - كوی  شرافت قائمشهر

قائمشهر
حد فاصل سه راه  افرا تا - حد فاصل  روستای سوخته كال تا  روستای میکال -ابتدای ج نظامی تا نساجی  سمت چپ خیابان از نساجی تا عبور خرماكال هردو سمت خیابان  

 روستای شامیر كال
17:00

سوادكوه

سوادكوه شمالی 

سیمرغ

فریدونکنار 

قائمشهر
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11:00روستاهای خورشیدكال،تیله نو،سراج محله،تیرتاش،لمراسک،ولمازو،مهدیرجهگلوگاه

13:00محوری های خورشیدكال،تیله نو،سراج محله،تیزتاش،لمراسک،ریحان آباد-روستاهای ریحان آباد،قلعه پایان،سنکیابسرگلوگاه

گلوگاه
كهنه - لند- غالمی -استارم - ونشد -كفتركار- فنکش - االرز- پیته نو- االرزبوم - اندرات - ذلت - پجیم - یخکش - پابند - روستاهای سفیدچاه  سرخگریوه 

كلیا-یانسر - عبداللهی -پارسا - بادله دره -ارضت - سنگ كروچ- گت چشمه -چالو- كوم 
13:00

17:00جاده لمال-محوری هشتیکه-هشتیکه-جاده دریاگلوگاه

ساعت قطعآدرسشهرستان

11:00روستا اسرم وصفر اباد  جامخانه وروستا پیله كوه2حد فاصل پست نکا میاندرود

13:00قسمت جنوبی  ساری نکا از زیر گذر جامخانه تا مسیر روستاهای بزمین اباد ماكران وحلمسر وقسمتی از كشاورزی دشت نازمیاندرود

15:00حد فاصل پست اسالم آباد شهر سورک و كشاورزی سورک تا كارخانه دخانیاتمیاندرود

17:00حد فاصل پست اسالم آباد روستاهای اسالم اباد و زید سفلی و شركت فوالد تا كارخانه كرم كمیکالمیاندرود

17:00حد فاصل پست تجهیزات مدارس  تا روستا پلنگ آزاد وبیشه سر تا شركت نکا پالستیکمیاندرود

17:00 جاده ساری نکا از روستا سمسکنده تا پمب پنزین خانی وشركت ساریسمیاندرود

ساعت قطعآدرسشهرستان

11:00 و بخشی از روستای كلت و خانسر و الک تراشان و اسکاردین1جاده نکا به بهشهر شهرک صنعتی فاز نکا

نکا
روستاهای واودین ،سورک،محسن اباد،كفکور،الیی پاسند،شیركال،الک تراش،گلورد كوچک،كاركم،گلورد بزرگ،للرد،سدگلورد،گرگتج ، رمدانخیل،بندبنی، 

خرمچماز،یعقوب محله ،دوراب ، پوروا ، مالخیل ، صفرمیان ،درویش خیلک ، اوكركا ، كرداب ، سه كیله ، درویشان
11:00

13:00منطقه نازخاتون و اراضی روستای گلبستان و كارخانه های اجر سفال و خیابان علمیه تا میدان اللهنکا

13:00 مسکن مهروشهرک شهید عباسپورنکا

نکا

روستاهای ابچین ، سوته خیل ، والدیمه ، چمازده ،والمده،فریمک،برما زارم رود،چناربن ،سیدخیل ،زروم،نوده ، زنگت علیا،درمزار،كال،حسین آباد،لترگاز 

علیا،ورفام،بادابسر،تجرخیل،بندبن،آكرد،كچپ محله،ارم ،سفید كوه،رودبار محله،اسماعیل محله،سنگر،كفرات،مرس كوچک،مرس بزرگ،سیکا،سوچلما،چرمی،تلم  

سیدخیل تا روستای بندبن

13:00

13:00روستاهای هزار جریب از روستای زیارتکال،مالخیل ،الیی رودبار ،كالرودبار ،شیت ، درزی كال ، ایویم ، درم، سارم ،حسین آباد،اریم ،استخرپشت ،پجتنکا

نکا
و منطقه صفاییان و خشک آبندان و خیابان آرامگاه الی میدان الله و منطقه  (داخل محل)از میدان امام حسین الی زیرگذر مسکن مهر و بخشی از روستای نودهک 

دوگنبدان
15:00

215:00سمت راست سی متری شرقی تا سراه سیمان و شهرک صنعتی فاز نکا

17:00مسیر روستای نودهک الی چمان و مسیر روستای حاجی محله الی آلوكندهنکا

نکا
 و منطقه حسن آباد و روستاهای چاله پل،میانگاله ،درزی محله ،نداف خیل ،چناربن ،گل خیل ،دوراب ، كمیشان و شورابسر و بخشی از روستای كلت 1خیابان ماكرویو

(عبور دوم)
17:00

نکا
خیابان سی متری ضلع غربی و منطقه زینبیه و ایثارگران و كوچه های رضایی و فغانی و خیابان راه آهن و منطقه ترک محله ،اداره برق و سپاه پاسداران

17:00

میاندرود 

نکا

گلوگاه


