حدود اربعه روز شنبه منطقه 6
میدان معلم به سمت کمربندی (همت جنوبی)سمت راست
بلوار شهید رجایی حدفاصل میدان احسان تا میدان معلم سمت راست
کد 6-1

بلوار شهید رجایی حدفاصل میدان احسان تا کوچه  33سمت راست.

کد 6-2

بلوار فرهنگ شهر از کوچه  33تا کوچه 19سمت راست

کد 6-3
کد6-4

از کوچه  19شهید رجایی تا کوچه (1کوچه 19فرهنگ شهر کامل) +همت جنوبی از سرکوچه  6الف تا
کمربندی سمت راست(کوچه های .)8-12
همت جنوبی کوچه های 4+2الف و6

حدوداربعه روز یکشنبه منطقه 6
کمربندی ازپل فرصتیان تا زیرگذرصنایع سمت راست .بلوار میرزای شیرازی غربی از زیرگذر صنایع تا چهارراه معالی آباد سمت
راست .بلوار شریعتی از چهارراه معالی آباد تا میدان احسان سمت راست .بلوار پرستار حدفاصل میدان احسان تا پل شهیدان
فرصتیان دوطرف
بلوار پرستار حدفاصل میدان احسان تا پل فرصتیان دوطرف.پل فرصتیان تا خیابان الدن سمت راست .خیابان الدن
کد 6-1

تا گلدشت سمت راست .خیابان گلدشت از نبش الدن تا بلوار شریعتی سمت راست.بلوار شریعتی از گلدشت تا
میدان احسان سمت راست+.خیابان امید نوروزی

کد 6-2

بلوار میرزای شیرازی از کوچه 11تا چهارراه معالی آباد سمت راست+خیابان حکمت+کوچه 11سمت چپ.

کد 6-3

بلوار میرزای شیرازی غربی از زیر گذر صنایع (میالد)تا کوچه 11سمت راست.کوچه 11سمت راست.

کد 6-4

چهارراه معالی آباد تا گلدشت سمت راست.خیابان گلدشت حدفاصل بلوار شریعتی تا خیابان الدن سمت
راست.خیابان الدن به سمت کمربندی سمت راست

حدود اربعه روزدوشنبه منطقه 6
تقاطع قدوسی غربی تا میدان معلم سمت راست .میدان معلم تا میدان احسان سمت راست .حدفاصل میدان احسان تاخیابان دوستان
سمت راست.
کد6-1
کد6-2
کد6-3
کد6-4

تقاطع قدوسی غربی از همت شمالی تا میدان معلم سمت راست.میدان معلم تا خیابان زنبق سمت راست .خیابان
زنبق کامل.

بلوار شهید رجایی از سر خیابان زنبق تا نبش سجادیه دوم سمت راست.کوچه 46شهید رجایی (شهیدان گرامی
کوچه های فرد) سمت راست .بلوار کسایی.
بلوار شهید رجایی از کوچه 46تا میدان احسان سمت راست.بلوار شریعتی حدفاصل میدان احسان تا خیابان دنا
سمت راست(.خیابان دنا-بهاران کامل (شهیدان گرامی کوچه های زوج).
بلوار شریعتی حدفاصل خیابان دنا تا خیابان دوستان سمت راست.خیابان پزشکان کامل

حدود اربعه روز سه شنبه منطقه 6
بلوار شریعتی از خیابان پزشکان تا چهارراه معالی آباد سمت راست از پل معالی آباد تا کوچه  7میرزای شیرازی شرقی سمت
راست کوی جماران
کد 6-1

بلوار شریعتی خیابان دوستان(حدفاصل خیابان دوستان تا خیابان خلبانان)

کد 6-2

بلوار شریعتی خیابان خلبانان(حدفاصل خلبانان تا سر گلها)

کد 6-3

بلوار شریعتی خیابان رهبرماه و گلها(حدفاصل گلها تا پل معالی آباد سمت راست)

کد 6-4

بلوار میرزای شیرازی شرقی حدفاصل پل معالی آباد تاکوچه + 7کوی جماران.

حدود اربعه روزچهارشنبه منطقه 6
بلوار میرزای شیرازی شرقی حدفاصل میدان قصردشت تا پل معالی آباد سمت راست +بلوار میرزای شیرازی حدفاصل کوچه  7تا
میدان قصردشت سمت راست.
همت شمالی حدفاصل میدان قصردشت تا کوچه 9همت شمالی سمت راست.
بلوار چمران نبش خیابان محمودیه تا پل معالی آباد سمت راست .خیابان شهید کبار حدفاصل پل معالی آباد تا تقاطع شهامت
سمت راست(کوچه های فرد کبار +بلوار بهشت کامل).
کد 6-1

خیابان همت شمالی از میدان قصرالدشت تا کوچه  9سمت راست.بلوار میرزای شیرازی شرقی از زیر گذر شاهد تا
میدان قصردشت سمت راست.
بلوار میرزای شیرازی از میدان قصردشت تا زیرگذر شاهد سمت راست.بلوار شاهد از سر زیر گذر به سمت چمران

کد 6-2

سمت راست.بلوار ساحلی از سر شاهد تا میدان قصرالدشت سمت راست.بلوار دانش آموز از تقاطع شاهد تا
کوچه+3خیابان متین
بلوار شاهد حدفاصل بلوار چمران تا بلوار میرزای شیرازی سمت راست.بلوار میرزای شیرازی از زیرگذر شاهد تا

کد 6-3

چهارراه معالی آباد سمت راست.
بلوار چمران نبش خیابان محمودیه تا چهارراه معالی آباد سمت راست.بلوار بهشت+حدفاصل پل معالی آباد تا

کد 6-4

بولوار بهشت +خیابان شهیدکبار از پل معالی آباد تا چهارراه شهامت سمت راست(کوچه های فرد  1تا )7

حدود اربعه روز پنج شنبه منطقه 6
بلوار میرزای شیرازی غربی حدفاصل چهاررراه معالی آباد تا زیرگذر صنایع سمت راست
کمربندی اکبراباد از زیرگذر صنایع تا خیابان دینکانی سمت راست +شهرک پردیس وجوادیه
خیابان دینکانی از کمربندی تا بلوار میرزای شیرازی دوسمت.

کد 6-1
کد 6-2

بلوار میرزای شیرازی غربی از چهارراه معالی آباد تا خیابان سهید دینکانی سمت راست.خیابان شهید دینکانی از
بلوار میرزا تا کمربندی سمت راست .خیابان شهید کبارتا چهارراه دینکانی سمت چپ(کوچه های زوج کبار)
بلوار میرزای شیرازی از سر دینکانی تا کوچه 14سمت راست.خیابان دینکانی تا کمربندی سمت چپ( .به
جزخیابان شهامت).

کد 6-3

خیابان شهامت کامل+کوچه های  14تا  24بلوار میرزای شیرازی غربی

کد 6-4

شهرک جوادیه -پردیس

