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 آدرس ایام هفته

 شنبه

  میدان ولیعصر سمت راست مدرس حد فاصل فضیلت تا شهیدبلوار 

  بلوار سلمان فارسی حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان گلستان سمت راست 

 نصر حد فاصل میدان گلستان تا رو گذر شهیدان ترابی سمت راست بلوار 

  مدرس سمت راست  شهیدترابی تا بلوار شهیدان بلوار فضیلت حد فاصل رو گذر 

 

 یکشنبه

  بلوار بوستان از میدان گلستان تا میدان هفت تنان سمت راست 

  میدان هفت تنان تا سرسره سمت راست 

  خیابان سرسره تا تونل سمت راست 

  شهیدان ترابی سمت راست تونل تا پل 

 ابی سمت راست بلوار نصر از تونل تا پل شهیدان تر 

  بلوار نصر از پل شهیدان ترابی تا میدان گلستان سمت راست 

  

 دوشنبه

  سرسره تا گلشن شیرازی سمت راستخیابان بلوار بوستان حد فاصل 

  خیابان گلشن شیرازی حد فاصل بوستان تا میدان عمار سمت راست 

  میدان عمار به طرف میدان نیستان سمت راست 

  میدان نیستان تا جاده خرامه سمت راست 

  وفایی از نیستان تا خیابان سرسره سمت راست .شهید بلوار 

 

 سه شنبه

  بلوار هفت تنان از بلوار آیت اله ربانی تا زیر گذر شهدای شهرک سعدی سمت راست 

 . بلوار هفت تنان تا میدان گلستان سمت راست 

 سمت راست بلوار گلستان از میدان گلستان تا میدان اطلسی 

 سرپرست سمت راست ، خیابان شهید سرتیپبابا کوهی یابانخ بلوار آزادی از میدان تا 

 چهارشنبه

  بلوار سلمان فارسی از میدان گلستان تا میدان ولیعصر سمت راست 

  میدان ولیعصر به طرف دروازه سعدی سمت راست 

 دروازه اصفهان ی،تخت ، خیابان راهنمایی،خیابان فرخیان از دروازه سعدی تا میدان فرخی سمت راست ، 

 حر ، هجرت

  خیابان حر تا چهار راه باغ تخت سمت راست 

  بلوار آزادی حد فاصل چهار راه باغ تخت تا میدان گلستان سمت راست 

 

 پنجشنبه

 بلوار نیستان حد فاصل هفت تنان تا خروجی جاده خرامه سمت چپ 

 راست بلوار هفت تنان حد فاصل بلوار نیستان تا پلیس را اکبر آباد سمت 

 از پلیس راه اکبر آباد تا دروازه قرآن دو سمت  )ع(بلوار امام رضا 

 سمت راست  19حد فاصل دروازه قرآن تا کوچه  اسالمی بلوار جمهوری 

 


