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پاركینگمنطقه آزادطرح دریامنطقه آزادبیمارستانآستارااداره مركزیچوكاپارس خزرالكانبوسارقلیپورونوسمنطقه آزاد

ستاره شمالمنطقه آزاد...بادی ارشت مركزی1خروجي دانشگاه آناهیتاالكانتیامشفت 2كابل رشت مركزی2خروجي دانشگاه 

ارتباطاتشهرصنعتيدارایيرشت مركزیسپیدرودآیت اهلل طالقانيپوپلینپوپلین1دخانیات آیت اهلل طالقانيآرد گندمحسن رود توستان1الهیجان 

تحقیقاتالكان3شهرصنعتي لوشانصحراحسن رود1شهرصنعتي لوشان2دخانیات آیت اهلل طالقاني2امیركبیر الكان1شمش حسن رود 

خوشه زنالكان1صنعتي شهرصنعتيمخملپوشششهرك صنعتيشفت6صنعتي شهرصنعتي1امیركبیر الكان2شمش حسن رود 

سیمکوپوپلین5صنعتي شهرصنعتيوحدتالكان2صنعتي شهرصنعتي3صنعتيشهرصنعتيسردخانهبي بي حوریه3شمش حسن رود 

شهر صنعتيفومنمنطقه ویژهحسن رودمتری گاز20توحید8صنعتي شهرصنعتيفن آوریالكان4صنعتي شهرصنعتي2شهر صنعتي لوشان 

شهرك صنعتي2صومعه سرا اشکوراترحیم آبادیآج بیشهجانبازانفومن شیميالكانكشليسیار تالشفاز صنعتمنطقه آزادشهرك صنعتيماسال

1كارخانه چوكاانزليكاویانآسایشجنوب رشتآق اولرهشتپراداره برقكاویان1نئوپان فومنكارونالكان

2كارخانه چوكاباهنررشت یکآموزشگاهآیت اهلل طالقانياداره برق1الهیجان افتخاریآیت اهلل طالقاني2نئوپان فومننسیم شمالالكان

3كارخانه چوكابلوارگیالنتوحیدازبرم2الهیجاناسالمهشتپرامامزاده شفیعماسالنوردحسن رودابریشم1الهیجان 

Cاسالماحمدزادهمعلم NGبیستونمعلمبنیادكاویاناستاد معینآستانهالبرزشهرصنعتيامامزاده هاشمرستم آباد

 رجایيكیاشهرپاچکناررشت یکافراشتهمعلم بازارجمعهآیت اهلل طالقانيبسیجیانهشتپرامامزاده ابراهیمشفتبازارجمعهفومن

آستاراآستاراپیام نورپوپلینانصاریمعلمپارك ساحليآستانهبیانيرشت یکپركاپشتآستانهپارك شهررشت مركزی

آلیانفومنتمیجاناملشپردیسكاویانپلیس راهچابکسربیجاربنهپوششپره سرچوكا15پست كاویان

اباترصومعه سراتولماتصومعه سرا پسیخانآیت اهلل طالقانيتازه آبادفشتالپاره بیجارسیار سلیماندارابجمال آبادلوشانپلرودرحیم آبادی

اداره برقكوچصفهانجعفرآبادكوچصفهانپل خشتي2الهیجانتوتکابنرستم آبادپیربازارقلیپورحمیدیانآیت اهلل طالقانيپلیس راهدانشگاه 

استاد معینتوحیدچوكامرشت شماليپل عراقرشت یکجانبازانجانبازانتخته پلتوحیددارسازیپوششپمپ بنزینآستارا

ایستگاه گازسیادتيخاورآیت اهلل طالقانيچوبرحویقحسین آبادمعلمتختيمقدم دامپروریرشت یکپیركوهدیلمان

باقرآبادمعلمدیلماندیلمانچیرانفومنخطبه سراحویق1تصفیه دانشگاهدانشگاهجنوب رشتتازه آبادهشتپر

بلوارشهید انصاریرامدشت2رودسرخرمشهرمقدم خمامرشت شماليتمچالآستانهدهسرآستانهتوحیدقلیپور

پردیسانمقدم رحمت آبادرستم آبادرحیم آبادرحیم آبادیدانای عليقلیپورچله خانهرشت مركزیدیانتيمقدم جمارانجنوب رشت

تربیت بدنيدانشگاه سنگردانشگاه رسالت1الهیجان دریاسرچمخالهچوشل2الهیجانرجایيقلیپورجیردهشفت

جفرودمنطقه آزادشفارودچوكارودسرشهید انصاریدستکكیاشهرچیني سازیرشت شماليرستم آبادرستم آبادخالکیاسرچمخاله

چابکسرچابکسرشهرصنعتي2رودسرریسندگياملشدهکدهبي بي حوریهحیرانآستارازیده سراصومعه سرادولت آبادپوپلین

چمخالهچمخالهشهركآیت اهلل طالقانيسدمخزنيچوكارودبارتانرشت یکخاني كنار2صومعه سرا سردارجنگلجنوب رشت رودبنه1الهیجان 

خمامپوشششهرك صنعتيحویقسروالتچابکسرشاندرمنماسالخشکبیجارلشت نشاءسیاهکلسیاهکلرینگ شهرفومن

خیرینمسکن مهرشیالتشهرصنعتيسیاهمزگيشفتطالقاني1الهیجان خمیران2صومعه سرا سیاهکل1الهیجان زرجوبمعلم

رازیسیادتيصادراتمعلمسیمانلوشان فجرجنوب رشتدرویشانبرشهید انصاریشنبه بازارمهر انزليسراواندانشگاه 

رانکوهاملشفیاض2الهیجانشهداءقلیپورفرجاممسکن مهررضوانشهرچوكاصومعه سراصومعه سراسعدیرشت مركزی

رودپیششفتكیاشهرلشت نشاءشهرصنعتيبي بي حوریهكوچصفهانلشت نشاءسرگلمعلمفکوریمسکن مهرسنگرودلوشان

سردارجنگل2الهیجانكوه بنه2الهیجانعکاشارشت یکكوملهاملششهركصومعه سرافالحتيمعلمشهدامهر انزلي

سنگاچینكاویانگلخانهآیت اهلل طالقانيغازیانبي بي حوریهكویه2رودسرشیخ زاهد1الهیجان كالچایرحیم آبادیطالقانيبي بي حوریه

سوخته كوهآستانه6گلسار مقدمفاز دو مسکن مهرگالیلتوحیدضیابرماسالكمربندیرشت شماليعینکآیت اهلل طالقاني

شهركچوكاگیلوانمنجیلفخبتوحیدگیسوماسالم 1طاووس منطقه آزادگشتفومنفشتکهمنطقه آزاد

صیقالنرشت مركزیالهیجانمقدم فرهنگیانقلیپورالهیجانسیاهکل2طاووس منطقه آزادالریزبنامسکن مهركسمایيقلیپور

طالقاني2رودسرلنگرودشهید انصاریكرگانرودسیار تالشلوندویلآستارافلکدهجنوب رشتلشت نشاءلشت نشاءكمربندی1الهیجان 

علي آبادآیت اهلل طالقانيلوله گازآستاراكمربندیمهر انزليلویهرستم آبادفیبرسازیبي بي حوریهماسالماسالكود آليشهرصنعتي

فرهنگرشت یکلیموچای كوچصفهانگمركاتچمخالهمختاریرشت مركزیكادوسمسکن مهر معلولینسیار سلیماندارابكیاشهركیاشهر

1كابل رشت مركزیماسولهفومنلولمانكوچصفهاننرگستانصومعه سراكاوندیمهر انزليمالسراشفت7گلسار مقدم 

كانادامقدم مسکن مهرهشتپر2مهرپوپلیننوآورانسیار سلیماندارابكلیدبرچمخاله1مهرپوپلینگوراب زرمیخنفوت

كوهپایه2الهیجانمسکن مهرشهید انصارینودهرحیم آبادینوابمهر انزليگلشهرشهید انصاریناجيبي بي حوریهالشهلشت نشاء

گلشهرجنوب رشتنالکیاشرچمخالههفده شهریورشفتورزشگاهنفوتالهیجانشهید انصارینقره دهكیاشهرلشکریانفشتال

لیسارهشتپرواجارگاهرحیم آبادیهمراهانمسکن مهریادگار امامقلیپورلوشانلوشاننوغانكاویانلیالكوهشهید انصاری

مدرسرشت یکهشتپرهشتپراستانداریقلیپوربهشتيجنوب رشتمخابراتفومننیاكوآستانهمریدانكوچصفهان

مصليجنوب رشتاداره گاز1الهیجان اعزام نیروپوپلین بیمارستانشهید انصاریمخابراتكوچصفهانواالیيمعلممسکن مهركاویان

میدان گیلپوپلینچافجیر2رودسربام سبز2الهیجانپادگانلشت نشاءمنجیلمنجیلولیسه2رودسرآزادگانقلیپور

واحدیكاویانزیبا كنارمنطقه آزادهفده شهریوررشت مركزیسیلوشهرصنعتيناوروداسالماملشاملشابریشمصومعه سرا

آزادراهرستم آبادمركزیسیاهکلضیابریمعلم نوابقلیپورپورسینارشت مركزیبیمارستانرستم آباد

بیمارستانفومنمیرزاكوچکالكانهالل احمرپوششهمتمسکن مهرحشمترشت یکبیمارستانماسال

پاسدارانكاویانهوسم2رودسررودبارمنجیلبیمارستانهشتپر

حافظ آبادآیت اهلل طالقانيارتشبي بي حوریهشهداء1الهیجان پادگانرشت یک

دیلمانمقدمرسالتجانبازانشهركآستاراپادگانلوشان

هواشناسيمعلمرینگ شهرمقدم كیسمآستانهترمینالسیادتي

مطهریآستانه2تصفیه دانشگاه 

تصفیه خانهپوپلین

ستاد توزیعرشت یک

طاهریهشتپر

فرستندهكیاشهر

2كلیوركاویان
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