
 11حدود اربعه بازیافت منطقه 

 آدرس ایام هفته

 شنبه

  فرصت تا پل غدیر سمت راستخیابان مدرس از سرهید شبلوار 

 بنیانی سمت راستشهیدان  خیابانسرداران از پل غدیر تا سر  خیابان 

 بنیانی از بلوار سرداران تا میدان فرصت شیرازی سمت راستشهیدان   خیابان 

 مدرس سمت راستشهید فرصت شیرازی از میدان فرصت شیرازی تا بلوار  خیابان 

 مدرس از بلوار جانبازان تا پل غدیر سمت راستشهید  خیابان 

  بنیانی سمت راستشهیدان  خیابانبلوار سرداران از پل غدیر تا 

 جانبازان سمت راست خیابانبنیانی از بلوار سرداران تا شهیدان  خیابان 

 مدرس سمت راستشهید بنیانی تا بلوار شهیدان  خیابانجانبازان از  خیابان 

  جانبازان سمت راست خیابانمدرس از  فرصت شیرازی تا شهید بلوار 

 سمت راست اسیریفال  خیابانمدرس تا سر  شهیدجانبازان از بلوار  خیابان 

 خیابان فال اسیری از خیابان جانبازان تا فرصت شیرازی سمت راست 

  رس سمت راستمدشهید خیابان فرصت شیرازی از خیابان روزیطلب تا بلوار 

 خیابان جانبازان از سر خیابان فال اسیری تا چهارراه پروین اعتصامی سمت راست 

 خیابان پروین اعتصامی از چهار راه پروین اعتصامی تا میدان فرصت شیرازی سمت راست 

 خیابان فرصت شیرازی از میدان فرصت شیرازی تا خیابان روزیطلب سمت راست 

 صت شیرازی تا خیابان فال اسیری نبش خیابان جانبازان سمت راستخیابان روزیطلب از خیابان فر 

 

 یکشنبه

 جانبازان تا بلوار سرداران سمت راستخیابان بنیانی از  شهیدان خیابان 

 بلوار سرداران تا پل رسول اعظم سمت راست 

 بلوار رسول اعظم از پل رسول اعظم تا میدان نصر سمت راست 

 جانبازان از ساحلی تا چهارراه پروین اعتصامی سمت راست خیابان 

 جانبازان از چهار راه تخت جمشید تا چهار راه پروین اعتصامی سمت راست خیابان 

 بنیانی از چهار راه پروین اعتصامی تا بلوار سرداران سمت راست شهیدان خیابان 

  بنیانی تا بلوار تخت جمشید سمت راست شهیدان خیابانبلوار سرداران از 

 تخت جمشید از بلوار سرداران تا چهار راه تخت جمشید سمت راست بلوار 

 جانبازان از ساحلی تا چهارراه تخت جمشید سمت راست خیابان 

 راه تخت جمشید تا بلوار سرداران سمت راست بلوار تخت جمشید از چهار 

 بلوار سرداران از بلوار تخت جمشید تا چهار راه نصر سمت راست 

 

 



 آدرس ایام هفته

 یکشنبه

 بلوار نصر از چهار راه نصر تا پارک رضوی سمت راست 

 بلوار نصر از پارک رضوی تا میدان نصر سمت راست 

 بلوار نصر از میدان نصر تا چهار راه نصر سمت راست 

 بلوار رسول اعظم از پل رسول اعظم تا میدان نصر سمت راست 

 

 دوشنبه

  ساحلی تا پل غدیر سمت راست خیابانبلوار سردارن از 

  پست سمت راست خیابانمدرس از پل غدیر تا سر شهید بلوار 

 خلبان کرمی سمت راست شهید خیابانمدرس تا سر  شهیدپست از بلوار  خیابان 

  ساحلی سمت راست خیابانپست تا  خیاباناز خلبان کرمی  شهیدخیابان 

 تا بلوار سرداران سمت راستخلبان کرمی  شهید خیابانساحلی از  خیابان 

  صیاد شیرازی تا پل غدیر سمت راستشهید خیابان بلوار سرداران از 

  پست سمت راست خیابانمدرس از پل غدیر تا شهید بلوار 

 مدرس تا بلوار سرداران سمت راستشهید پست از بلوار  خیابان 

  خلبان کرمی سمت راستشهید  خیابانبابائی تا سر شهید خیابان صیاد شیرازی از سر شهید خیابان 

  ساحلی سمت راست خیابانشیرازی تا  صیادشهید  خیابانخلبان کرمی از شهید خیابان 

 صیاد شیرازی سمت راست شهید خیابان ساحلی تا  خیابانشهید کالنتری از  خیابان 

 صیاد شیرازی سمت راست شهید خیابانبابائی تا  شهید خیابانشهید کالنتری از نبش  خیابان 

 صیاد شیرازی سمت راست شهید خیابانشهید کالنتری تا  خیابانبابائی از  شهید خیابان 

  صیاد شیرازی سمت راست شهید خیابانبلوار سرداران از ساحلی تا 

 بابائی سمت راست شهید خیابانصیاد شیرازی از بلوار سرداران سر  شهید خیابان 

 کالنتری سمت راست شهید خیابانصیاد شیرازی تا  شهیدخیابان بابائی از  شهید خیابان 

 کالنتری سمت راست هیدش خیابانصیاد شیرازی تا  شهید خیابانکالنتری از  شهید خیابان 

  ساحلی سمت راست خیابانبابائی تا  شهید خیابانی از سر کالنتر شهیدخیابان 

 کالنتری تا بلوار سرداران سمت راست شهید خیابانساحلی از سر  خیابان 

 

 سه شنبه

 خلبان کرمی از ساحلی تا خیابان پست سمت راست شهید خیابان 

 مدرس سمت راست شهید خلبان کرمی تا بلوار شهید خیابان پست از خیابان 

 فضیلت سمت راستپست تا خیابان  یابانمدرس از خ شهید بلوار 

 مدرس تا خیابان ساحلی سمت راست شهید خیابان فضیلت سمت از بلوار 

 خلبان کرمی سمت راست شهید خیابان ساحلی از خیابان فضیلت تا خیابان 

 مدرس تا خیابان شهاب سمت راست شهید خیابان آزادگان از بلوار 

 



 آدرس ایام هفته

 سه شنبه

  کرمی سمت راستخلبان  شهید تا خیابانخیابان شهاب از خیابان آزادگان 

 شهاب تا خیابان پست سمت راست یابانخلبان کرمی از سر خ شهید خیابان 

  مدرس سمت راست شهید خلبان کرمی تا بلوار شهید خیابان پست از 

 مدرس از خیابان پست تا خیابان آزادگان سمت راست شهید بلوار 

 مدرس از سر خیابان آزادگان تا خیابان فضیلت سمت راست شهید بلوار 

 یابان شاهیجان  سمت راستمدرس تا خ شهید خیابان فضیلت از بلوار 

 خیابان شاهیجان از خیابان فضیلت تا خیابان آزادگان سمت راست 

 مدرس سمت راست شهید خیابان آزادگان از رو به روی خیابان شهاب تا بلوار 

 خیابان آزادگان از شاهیجان تا خیابان ساحلی سمت راست 

 خلبان کرمی سمت راست هیدش خیابان ساحلی از خیابان فضیلت تا خیابان 

 از ساحلی  تا خیابان شهاب سمت راست خلبان کرمی شهید یابانخ 

  خلبان کرمی تا خیابان آزادگان سمت راستشهید خیابان شهاب از خیابان 

  سمت 2خیابان آزادگان از خیابان شهاب تا خیابان ساحلی 

 خیابان باران از خیابان آزادگان تا خیابان فضیلت سمت راست 

 

 چهارشنبه

  ساحلی تا بلوار نصر سمت راست خیابانخیابان فضیلت از 

 بلوار نصر از چهار راه فضیلت تا چهار راه سرداران سمت راست 

  بلوار سرداران ار چهار راه سرداران تا ساحلی سمت راست 

  فضیلت سمت راست خیابانبلوار ساحلی از بلوار سرداران تا 

  بهاران تا چهار راه سرداران سمت راست خیابانبلوار نصر از 

 ساحلی سمت راست خیابانردران از چهار راه سرداران تا بلوار س 

 بهاران سمت راست خیابانساحلی از بلوار سرداران تا  خیابان 

 ساحلی تا بلوار نصر سمت راست خیابانبهاران از  خیابان 

 ساحلی سمت راست خیابانفضیلت تا  خیابانبهاران از سر  خیابان 

 حسن زاده سمت راستشهید  خیابانبهاران تا خیابان ساحلی از  خیابان 

 فیض سمت راست خیابانساحلی تا  خیابانحسن زاده از شهید  خیابان 

 بهاران سمت راست خیابانحسن زاده تا  شهیدخیابان فیض از  خیابان 

 فضیلت سمت راست خیابانحسن زاده تا  شهید خیابانساحلی از  خیابان 

  ساحلی تا بلوار نصر سمت راست خیابانفضیلت از خیابان 

  بهاران سمت راست خیابانفضیلت تا  خیابانبلوار نصر از 

 فیض سمت راست خیابانبهاران از بلوار نصر تا  خیابان 

 حسن زاده سمت راست شهید خیابانبهاران تا رو به روی خیابان فیض از  خیابان 
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 چهارشنبه
  سمت 2حسن زاده تا خیابان فضیلت  شهیدخیابان فیض از خیابان 

 

 پنجشنبه

 چهار راه سرداران تا چهار راه فضیلت سمت راست بلوار نصر از 

 خیابان فضیلت از چهار راه فضیلت تا بلوار سرداران سمت راست 

  سمت 2خیابان سرداران از پل فضیلت تا چهار راه سرداران 

 بلوار نصر از چهار راه سرداران تا خیابان ریاستی اول سمت راست 

 رداران سمت راستخیابان ریاستی اول از بلوار نصر تا بلوار س 

 بلوار سرداران از خیابان ریاستی اول تا چهار راه سرداران سمت راست 

 بلوار نصر از ریاستی اول تا خیابان فضیلت سمت راست 

 خیابان فضیلت از بلوار نصر تا بلوار سرداران سمت راست 

 بلوار سرداران از خیابان فضیلت تا خیابان ریاستی اول سمت راست 

 ول از سرداران تا بلوار نصر سمت راستخیابان ریاستی ا 

 بلوار نصر از پل رسول اعظم تا پل فضیلت سمت راست 

 خیابان قناعت پیشه و خیابان موعود باال کامل 

 


