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 خيابان تيمسار شمس -عظيميه آقای صوفی 75

 خيابان گلستان دوم -عظيميه اقای كاويان 76
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 بلوار استقالل جنوبی خيابان محمدی –عظيميه  آقای صفری 78

 3خيابان زنبق-خيابان سرو جنوبی -ميدان بعثت -عظيميه آقای دانش 79

 متری حسينی 20خيابان  -ميدان مهران -عظيميه آقای عباسپور 80

 12خيابان گلستان -خيابان طالقانی شمالی -عظيميه آقای سليمانی 81

 خيابان نسترن -خيابان الله -ميدان بهارستان –عظيميه  آقای حسين پناه 82

 ن حافظ و ندابي -خيابان تيمسار شمس -عظيميه آقای حسينی 83
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 خيابان پنجم غربی –گوهردشت  آقای اميری 87

 خيابان ششم غربی –گوهردشت  آقای دوستی 88
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