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3*18عرشه پلابتدای هاشمیه دید از میدان آزادی -بلوار وکیل آباد 18

3.10*17.20عرشه پلابتدای اقبال به سمت میدان آزادی -بلوار وکیل آباد 19

3.10*17.20عرشه پلابتدای اقبال دید از میدان آزادی -بلوار وکیل آباد 20

3*18عرشه پلهتل پارس به سمت میدان آزادی-بلوار وکیل آباد 21

3*18عرشه پلهتل پارس دید از میدان آزادی -بلوار وکیل آباد 22
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3.08*16.05عرشه پلابتدای رسالت به سمت میدان جانباز-بلوار فردوسی 33
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3*10عرشه پلبه سمت بلوار فردوسی10بلوار فرامرز عباسی نبش فرامرز 65

3*13عرشه پلبه سمت هاشمیه19بلوار پیروزی 66

3*13عرشه پلدید از هاشمیه19بلوار پیروزی 67

3*10عرشه پلبه سمت هاشمیه ( دهخدا)15بلوار پیروزی 68

4*10عرشه پلدید از هاشمیه( دهخدا)15بلوار پیروزی 69

3*15عرشه پلتقاطع هفت تیر و فکوری به سمت هفت تیر 70

3*18عرشه پلتقاطع هفت تیر و فکوری دید از میدان هفت تیر 71

3*15عرشه پلبه سمت میدان خیام66بزرگراه چراغچی 72
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3*12عرشه پلبه سمت میدان امام حسن17شاهد89
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