
 7حدود اربعه بازیافت منطقه 

 آدرس ایام هفته

 شىثٍ

 تلًار تخت جمشیذ حذ فاصل تاغ فرح گل تا چُارراٌ جاوثازان سمت راست 

 تلًار جاوثازان از چُارراٌ تخت جمشیذ تا ساحلی سمت راست 

 خیاتان شُرداری 

 تلًار فرصت شیرازی از پل حسیه آتاد تا چُارراٌ تخت جمشیذ دي طرف 

  اوتظامی تا اوشعاتاتویري شُذای شُرک 

 ساحلی احذ دٌ تسرگی تا اوشعاتات 

 تا اوشعاتات )ع(شُرک امام حسیه 

 تلًار وصر شرقی از پل حسیه آتاد تا آخر وصرآتاد دي طرف 

 شُرک سپاٌ تا اوشعاتات 

  تا اوشعاتات 2ي1ارمغان 

 دستخضر تا اوشعاتات 

 وصرآتاد دي طرف تا اوشعاتات 

 

 یکشىثٍ

 چُارراٌ تخت جمشیذ تا استاد شُریار سمت راست تلًار فرصت شیرازی حذ فاصل 

 خیاتان استاد شُریار تا تلًار جاوثازان سمت راست 

 تلًار جاوثازان از استاد شُریار تا چُارراٌ تخت جمشیذ سمت راست 

 تلًار تخت جمشیذ از جاوثازان تا فرصت شیرازی سمت راست 

 شُریار تا اوشعاتاتشرقی ي اقثال الًَری از تخت جمشیذ تا استاد  سیىا 

 تلًار اتحاد از چُارراٌ شریف آتاد تا اوتُای تلًار اتحاد سمت ترگشت 

 شُرک وُالستان تا اوشعاتات 

 شُرک خًشٍ تا اوشعاتات 

  

 ديشىثٍ

 تلًار فرصت شیرازی از استاد شُریار تا میذان فرصت شیرازی سمت راست 

 جاوثازان سمت راستتلًار پريیه اعتصامی از میذان فرصت شیرازی تا چُاررا ٌ 

 تلًار جاوثازان از چُارراٌ تا استاد شُریار سمت راست 

 خیاتان استاد شُریار از جاوثازان تا فرصت شیرازی سمت راست 

 خیاتان قذسی اقثال الًَری از استاد شُریار تا پريیه اعتصامی دي طرف 

 شُرک سیثًیٍ ي ملک الشعرای تُار تا اوشعاتات 
  ترکان تا آخر تلًار اتحاد تا اوشعاتات سمت رفتتلًار اتحاد از شُرک 

 خیاتان شُیذ قثادی تا اوشعاتات 

 



 آدرس ایام هفته

 سٍ شىثٍ

 خیاتان فرصت شیرازی از ویري تا میذان فرصت شیرازی سمت راست 

 تلًار شُیذ شیريدی از میذان فرصت شیرازی تا چُارراٌ زمسم سمت راست 

  تا وثش خیاتان ویري سمت راستخیاتان شُیذ ديران از چُارراٌ زمسم 

 طلة تا اوشعاتات خیاتان شُیذ ريزی 

 خیاتان مطُر تا اوشعاتات 

  خیاتان ویري تا اوشعاتات 

  مذرس از میذان اهلل تا درب ايل پایگاٌ سمت راستشُیذ تلًار 

 خیاتان فرصت شیرازی از مذرس تا وثش خیاتان ویري سمت راست 

  تلًار شُیذ وصیرزادٌ تا اوشعاتات 

 مذرس سمت راست شُیذ شُیذ ديران از ویري تا  خیاتان 

  مذرس تا چُارراٌ زمسم سمت راستشُیذ خیاتان شُیذ ديران از 

 تلًار شُیذ شیريدی از چُارراٌ زمسم تا میذان گل سرخ سمت راست 

 کشًری ي  میىً تا اوشعاتاتشُیذ ،حجتیشُیذ  ،خیاتان َای امذاد 

 چُارشىثٍ

 ٍسمت راست تا چُارراٌ تخت جمشیذ 11تلًار فرصت شیرازی از کًچ 

 سمت راست )ع(تلًار تخت جمشیذ از فرصت شیرازی تا شُرک امام حسیه 

  ٍشریف آتاد  سمت راست 22خیاتان شریف آتاد از چُارراٌ تخت جمشیذ تا سرکًچ 

 خیاتان رضًی دي طرف تا اوشعاتات 

 خیاتان شریف آتاد از میذان پیام تا چُارراٌ ترکان سمت راست 

 خیاتان آردخًشٍ تا اوشعاتات 

 ٍسمت راست 11تلًار فرصت شیرازی از میذان فرصت شیرازی تا کًچ 

  ٍشریف آتاد تا اوشعاتات 22فرصت شیرازی تا سرکًچٍ 11کًچ 

 ٍتا چُارراٌ زمسم سمت راست 22خیاتان شریف آتاد از کًچ 

 خیاتان شُیذ شیريدی از چُارراٌ زمسم تا میذان فرصت شیراری سمت راست 

  طرفخیاتان فاضل تا اوشعاتات دي 

 خیاتان محثت ي داوا تا اوشعاتات 

 

 پىجشىثٍ

 تلًار شُیذ شیريدی از میذان گل سرخ تا سر تلًار يالیت سمت راست 

 تلًار يالیت دي طرف 

 تلًار خلیج فارس از پلیس راٌ تا میذان اهلل سمت راست 

 شُرک شُريز شُر تا اوشعاتات 

 خیاتان يزیرآتاد ي سالمی شمالی ي جىًتی تا اوشعاتات 



 

 آدرس ایام هفته

 پىجشىثٍ

 احمذآتاد صغاد تا اوشعاتات 

 تلًار شُیذ شیريدی از میذان شُیذ شیريدی تا چُارراٌ زمسم سمت راست 

 خیاتان شُیذ ديران از چُارراٌ زمسم تا سر خیاتان مرصاد سمت راست 

 سادات دي طرفشُیذ  تلًار 

 خیاتان سُل آتاد تا اوشعاتات 

 خادم الحسیىی تا اوشعاتات شُیذ خیاتان 


