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سه راه چاهه سمت راست اتوبان جم شیراز شامل مجتمع رفاهی و پمپ بنزین رفیعی تا ایست وبازرسی ودکل ایرانسل و سنگ شکن رضایی زاده -سه راه چاهه سمت چپ به طرف روستای بهارستان کارخانه یخ رضایی  -جوشکاری عابد زاده منازل اغنیا -
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محله خیری مدرسه انقالب سمت چپ جاده پشت بهارستان بسمت اتوبان شیرازمحله ابستان و محله افرین مسیر بلوار اصلی روستا سمت چپ به طرف مخابرات -جاده اصلی روستای بهارستان
محله چاه تلخو محله کنار سبز -محله اهنجان به سمت روستای بهر باغ انتهای روستای بهر باغ تا منازل نوردوست و منبع اب بهر باغ تا صافکاری داش محمد  -روستای چاه کوچک بهر باغ

سنگ شکن های نراقی-جم افشان-روستای تنگمان و جمال آباد -آبرسانی گندمزار-کوری حیاتی (کل روستا) -روستای ابگرمک ( تعاونی و بلوک زنی تشیع )اتوبوستر باریکان مسجد جنب اتوبوستر باریکان مدرسه باریکان ترانس االرویی باریکان ترانس رضایی نیالب -
تل قلعه موازیک زنی خلیلی جاده گارگاه اکسیژن (کامل) مدرسه قائدی محله ابرسانی قائدی و منازل مجاور روستای با با مبارکی ( کل روستا ) روستای گوچوتنگو (کل روستا ) کارگاه الهادی کشاورزی تجلی و سه راه پدری تا روستای پدری و روستای غربه و طوف ماهیخوار
جنب ایستگاه سمت راست تا روستای چاهه (کل روستا )
روستای دره بان غربی-کشاورزی های قبله آسفالت از دره بان تا داخل شهرریز-کل شهرریزازپمپ بنزین تامیدان شهدا(بلوار امام خمینی-بخشداری-مرکز بهداشت-بلوار امیر کبیر-مخابرات ریز و دره بان-دکل ایرانسل-پمپ آب ریز-نیروی انتظامی-شهدای گمنام ریز-بانکهای صادرات و ملی
ریز -ایستگاه تقویت صدا و سیما

سه راه بهارستان تا میدان پریشان سمت راست بلوار ولیعصر مهمانسرای کشتی رانی  -بلوار ولیعصر خیابان خبر نگار  -کانون  -کتابخانه عمومی -کوچه منازل سازمانی سپاه مدرسه حضرت مریم  -ناحیه مقاومت سپاه و اداره برق اداره بنیاد شهید و
مجتمع های مجاور بنیاد شهید وبلوار چمران اداره اطالعات و بنیاد مسکن هالل احمر مدرسه شبانه روزی محله ولیعصر (کال) روستا کمال اباد (کل روستا) محله چاه اب اهکی (کل روستا) پادگان چمران -بلوار ولیعصر اداره اموزش و پرورش بهزیستی استادیم ورزشی سالن ورزشی نشاط
تا میدان فاضل به سمت راست ترمینال عسکری بانک مسکن خیابان پژوهش و پاساژسالمی بانک ملت بانک تجارت پاساژ خلیج فارس بانک صادرات مرکزی به سمت مالچه اداره گاز محله روبروی اداره گاز کوچه شهید دانیال خیابان بسیج به سمت داد گستری
محله قلعه باغ شورای حل اختالف دادگستری و به مرکز ام ار ای حیدری محله ابروان و باقری تا قبرستان ماه رویان  -میدان فاضل به سمت چپ پمپ بنزین و گاز زارعی اداره منابع طبیعی اداره راه
محله سالمی و کاردانش رازی و دبیرستان دکتر حسابی -اداره اب -جهاد  -ایران خودرو تاالر دانشور منزل برزکار و محله روبروی ایران خودرو محمدی اباد تعمیر گاه اصفهانیها و کار خانه یخ احسان و سه راه پدری

سنگ شکن نوشادی-شهر انارستان-قلعه باغ-قلعه کهنه-پشتو-حسین آباد-محله دهنو ریز ازمیدان شهدا تا جنت الشهدا(جنت الشهدا و امامزاده)-استادیوم ورزشی ریز وسالن ورزشی انارستان و پارک گلریزشهرریز و پارک آزادی انارستان-شهدای گمنام انارستان
میدان پریشان سمت چپ بلوار ولیعصر جنب دیوار ورزشکاه تختی تا جنب فروشگاه هایپر کوچه منزل مرحوم سید جالل حسینی-قرض آباد تا ترانس دانشگاه ازاد و خیابان ساحلی به سمت اتش نشانی و پمپ
گاز شهرداری تا پل اب تصفیه به سمت ساختمان پزشکان و داروخانه رازی و داروخانه شبانه روزی تا پل وسط شهر سمت چپ تا بانک کشاورزی و از پل وسط شهر به سمت راست بازار قدیم خیابان ساحلی به سمت شهر داری ح
سینیه شاه نشین و امام سجاد و خیابان ساحلی از کنار شهرداری بسمت گلزار شهدا محله قلعه کهنه و محله مالچه تا ترانس اسدی و محله ابین از جنب شهرداری به سمت بازار چه شهرداری -پارک پردیس و به سمت علی اباد تا ماهی فروشی حسن پور -
سنگ شکن های نویدخواه-رفیعی-پاسارگاد 1و-2کارخانه آسفالت -خانه باغهای حدفاصل سنگ شکنها تا جاده انارستان تنگمان-روشنایی سه راه گندمزار-روستاهای دوتوولی -گندم زار-شهر خاص -روستای پرچگاه پشت روستای کوری حیاتی
روستای ابگرمک (از محله شیرزاد به سمت کوچهر انتهای روستا )-ترانس تقویت انتن و روستای کوهچهر (کل روستا)و روستای دوتوسور (کل روستا ) روستای تاک وپوک (کل روستا ) گاوداری رضایی  -باریکان (کل روستا) روستای
چم چشمه (کل روستا ) روستای حسین اباد ( کل روستا ) روستای نیالب ترانس رضایی -روستای گوچو خرزهره روستای چم خان روستای قصاب روستای تل قلعه تا تیغه ای روبروی کارگاه اکسیژن
سه راه بهارستان سمت راست به سمت چاه داز شرکت بسته بندی عسل و منازل کرمی روبروی جنوب جم به سمت چاه داز طرف راست جاده محله حاج عباس رضایی و مبلمان الماسی و کارگاه ام دی اف بهارستان محله غریبی تا میدان پریشان
سمت راست بلوار ولیعصر خیابان گاز وفروشگاه مطاف وشرینی فروشی سفیر و مجتمع های پشت ان و مبلمان محمدی وفروشگاه کورش وکوچه روبروی اموزش وپرورش (فرهنگ دوست)تا میدان فاضل سمت راست چابخانه
ونیکخواه پارک وتپه چگاسه و روستای زیبا مکان (کل روستا) روستای محمدی اباد (محله جدید) روستای حاج اباد (کل روستا ) روستای صیدی (کل روستا ) روستای هنگدان (کل روستا)روستای قائدی (کل روستا )تا تیغه ای روبروی کارگاه اکسیژن -
روستای جنوب جم(کل روستا)حد فاصل جنوب جم تا چاه درازسمت چپ -روستای چاه دراز سمت چپ تا پل تصفیه خانه شهرک توحید سمت چپ به طرف اسالم اباد -
اسالم آباد(کل روستا )-بیدخوار(کل روستا) -مهر اباد (کل روستا ) پلنگی(کل روستا ) و پمپ بنزین و گاز بدخشان جنب اتوبان جم شیراز  -و ترانس ابرسانی شهرک پردیس و باغ گلشن
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روستای دره بان شرقی-تشان-کشاورزی های شرق جاده ریز دره بان از تشان تا ریز-کشاورزیهای تشان شرق تشان-پمپ آب تشان و حرمیک -روستای حرمیک -روستای چرموک -روستای بیدو علیا
پل شهید علمداری (ابتدای جاده فرودگاه )ترانس ابرسانی روبرروی تصفیه خانه میدان پریشان سمت راست بلوار بهارستان -و بلوار تاالر شهید خاتمی تمامی مجتمع های مجاور بلوار  -خیابان پشت فروشگاه مطاف -میدان ساعت سمت چپ به سمت فرمانداری
ناحیه مقاومت وبسیج کمیته امداد مستقیم به سمت تامین اجتماعی و شیرینی فروشی نیما  -فروشگاه پردیس و مجتمع های کوچه شهید نیکخواه -شیرینی فروشی کردستان میدان امام حسین به راست بانک صادرات و بلوار جام جم تا پل بین شهرجم و روستای بهر باغ و محله پشت پارک جام جم محله روبروی پارک جام جم پشت پبتزا پارک  -از میدان امام حسین سمت چپ اداره پست و دفتر پیشخوان دولت و دام پزشکی و مرکز بهداشت و درمان به چب بلوار اصلی شهر (امام خمینی) بانک ملی بانک سپه بانک انصار پاساژهای زیتون و
ستاره و افتاب و نیکخواه تا پل وسط شهر

سه راه چاهه سمت راست جاده کارخانه های فوم سازی روستای بهارستان -منازل جنب کتابخانه بهارستان تا سه راه چاه گچی سمت چپ  -جاده چاه گچی و روستای چاه گچی (کل روستا )تا پل بین شهر وبهر باغ  -روستای قائد غالمی (کل روستا )
و روستای بهر باغ -بخش شمالی بهر باغ خیابان ساحلی بهر باغ تا صافکاری داش محمد-بهرحاج نوشاد(کل روستا )-علی آباد(کل روستا) تا ماهی فروشی حسن پور  -بید بلند(کل روستا ) -فرامرزی(کل روستا) -پمپ اب اکبر اباد ابتدای روستا
روستاهای گلستان منصوری-احمدی و دوراهکی-محله امام حسن انارستان-سعادت آباد-تل حاج نوشاد-پشت کتابخانه انارستان-بیدو سفلی-آهنجت-موردی شمالی و جنوبی-سرچشمه -باغان و روستاهای منطقه شهرستان دشتی

