حدود اربعه روز شنبه منطقه 10
بلوار میرزای شیرازی غربی از زیرگذر میالد تا میدان صنایع دوطرف +کمربندی معالی آباد از زیر گذر میالد به سمت بزرگراه
حسینی الهاشمی سمت راست +کمربندی جوادیه از پل جدید کمربندی تا زیر گذر میالد سمت راست
کد 10-1

شهرک صدا وسیما گلدشت محمدی بلوار شهید زارعی کوچه های فرد

کد 10-2

بلوار شهید زارعی کوچه های زوج+شهرک عرفان

کد 10-3

بلوار میرزای شیرازی از زیرگذر تا میدان صنایع سمت راست +خیابان حشمت اله دینکانی

حدود اربعه روز یکشنبه منطقه 10
بلوار دکتر حسابی ازمیدان صنایع سمت راست کامل+قصرقمشه
کد 10-1

بلوار حسابی از میدان صنایع تا خیابان آدینه سمت راست+کوی فرمانداری

کد 10-2

بلوار حسابی از نبش آدینه تا پل انجیره (شهرداری جهاد)سمت راست+شهرک انجیره+قصرقمشه

کد 10-3

شهرک آرین

حدود اربعه روز دوشنبه منطقه 10
بلوار دکتر حسابی از شهرک گلدشت حافظ تا میدان صنایع سمت راست
کد 10-1

بلوار دکتر حسابی خیابان شیمی گیاه+خیابان وحدت 1و 2حد فاصل زیر گذر بهشتی تا خیابان شیمی گیاه

کد 10-2

شهرک بهشتی دو طرف

کد 10-3

شهرک گلدشت حافظ

حدود اربعه روز سه شنبه منطقه 10
شهرک گلستان حدفاصل ورودی تا فلکه دوم سمت چپ-بلوار غدیر جنوبی به سمت گلدشت حافظ سمت چپ +بلوار حسابی
از سرجهاد تا شهرک بزین سمت راست+شهرک بزین +آپادانا  +فرصتیان کامل.
کد 10-1

بلوار جهاد از سر بلوار فرصتیان تا بلوار حسابی سمت راست.بلوار حسابی از سرجهاد تا شهرک بزین سمت
راست+شهرک بزین  +آپادانا  +فرصتیان کامل
بلوار عالمه امینی از میدان غدیر تا تقاطع خیابان جهاد سمت راست.خیابان جهاد از سر عالمه تا سر بلوار فرصتیان

کد 10-2

سمت راست.بلوار فرصتیان تا بلوار غدیر جنوبی سمت راست.بلوار غدیر جنوبی از نبش طبری تا میدان غدیر سمت
راست

کد 10-3

بلوار عالمه امینی از سرجهاد تا ورودی گلستان سمت راست.بلوار جهاد از سر بلوار حسابی تا بلوار عالمه امینی
سمت راست.

حدود اربعه روزچهارشنبه منطقه 10
بلوار عالمه امینی حدفاصل ورودی شهرک گلستان تا تقاطع صبا سمت راست  +شهرک نیروی انتظامی  +خیابان شهید زارعی
سمت راست کامل  +بلوار دهخدا از ورودی تا نبش خیابان زارعی
کد 10-1
کد 10-2
کد 10-3

بلوار غدیر شمالی از بلوار دهخدا تا میدان دوم گلستان سمت راست.بلوار عالمه امینی از میدان غدیر تاتقاطع
خیابان صباسمت راست.خیابان شهید زارعی از بلوار صبا تا دهخدا سمت راست+شهرک گلستان شمالی
بلوار عالمه امینی از نبش رئیس علی تا میدان غدیر سمت راست.-بلوار غدیر شمالی از میدان غدیر تا بلوار دهخدا
سمت راست.بلوار دهخدا از سر بلوار غدیر تا خیابان نور سمت راست
خیابان رئیس علی دلواری تا بلوار دهخدا دوسمت.بلوار دهخدا از خیابان نور تا میدان امام علی سمت راست+
ورودی گلستان تا خیابان رئیس علی دلواری سمت راست.

حدود اربعه روز پنج شنبه منطقه 10
بلوار عالمه امینی از میدان آبشار تا میدان غدیر سمت راست بلوار غدیر جنوبی از میدان غدیر تا انتهاسمت راست .بلوار عالمه
امینی از تقاطع خیابان صبا تا خیابان یاس سمت راست.بلوار دهخدا از تقاطع یاس تا سر شهیدزارعی سمت راست.خیابان شهید
زارعی از دهخدا تا خیابان صبا سمت راست
کد 10-1
کد 10-2

بلوار عالمه امینی از سر خیابان آبشار تا سرنبش خیابان گلزار سمت راست.خیابان گلزار از عالمه امینی تاآخر
گلزار سمت راست+دوکوهک
بلوار عالمه امینی از سر خیابان گلزار تا میدان غدیر سمت راست.بلوار غدیر جنوبی از میدان تا آخر سمت
راست.خیابان رایحه تا آخر دوسمت+گویم
بلوار عالمه امینی از تقاطع خیابان صبا تا خیابان یاسر سمت راست.بلوار دهخدا از تقاطع یاسر تا سر شهیدزارعی

کد 10-3

سمت راست.خیابان شهید زارعی از دهخدا تا خیابان صبا سمت راست

