حدود اربعه روز شنبه منطقه 7
از چهارراه سرداران (چهارراه اول تخت جمشید)تا سر بلوار رسول اعظم
بلوار رسول اعظم از سرداران تا پل حسین آباد
بلوار فرصت شیرازی از پل حسین آباد تا چهارراه سوم تخت جمشید
بلوار تخت جمشید از چهاررا سوم تا چهارراه اول
کد 7-1

بلوار نصر از چهارراه سرداران تا پل حسین آباد دو طرف کامل

کد 7-2

بلوار فرصت شیرازی از پل حسین آباد تا چهارراه تخت جمشید سمت راست.چهارراه تخت جمشید از سر
چهارراه سوم تا چهارراه اول سمت راست.ساحلی-شهرداری منطقه(7شهرک صدا سیما-شهرک نیرو
انتظامی)کامل

کد 7-3

کل حسین آباد+نصرآباد و دست خضر

حدود اربعه روز یکشنبه منطقه 7
بلوار تخت جمشید از چهارراه دوم تا چهارراه پنجم سمت راست
خیابان شریف آباد از چهارراه پنجم تخت جمشید تا سر خیابان رضوی سمت راست
خیابان رضوی و خیابان استاد شهریار از چهارراه شریف آباد تا سر نبش بلوار جانبازان سمت راست
بلوار جانبازان از سر خیابان استاد شهریار تا بلوار تخت جمشید سمت راست
کد 7-1

بلوار اتحاد از سر خیابان نهالستان تا خیابان سینا سر چهارراه اقبال سمت راست.خیابان اقبال از
سینا تا بلوار تخت جمشید سمت راست .بلوار تخت جمشید از سر خیابان اقبال تا خیابان
شریف آباد سمت راست

کد 7-2

بلوار اتحاد(ترکان-شرقون-کوشکک)ٍٍٍ اتحاد از سر خیابان آترد خوشه تا انتها دوسمت

کد 7-3

خیابان اقبال الهوری از سر بلوار تخت جمشید تاسر خیابان سینا سمت راست.خیابان سینا از
سر بلوار اقبال الهوری تا سر بلوار فرصت شیرازی سمت راست.بلوار فرصت شیرازی از سر
خیابان سینا تا شهریار سمت راست.استاد شهریارازفرصت تا جانبازان سمت راست  .جانبازان از
خیابان شهریار تا چهارراه تخت جمشید سمت راست.بلوار تخت جمشید از چهارراه تا سر اقبال
سمت راست.

حدود اربعه روز دوشنبه منطقه 7
بلوار سرداران از سر پل غدیر تا سر چهارراه تخت جمشید سمت راست
بلوار تخت جمشید از چهارراه اول تا چهارراه دوم ( چهارراه پودنک )سمت راست
بلوار جانبازان از چهارراه دوم تخت جمشید تا بلوار مدرس سمت راست
بلوار مدرس از سر بلوار جانبازان تا سر پل غدیر سمت راست

کد 7-1

بلوار سرداران از سر خیابان شهید امامی تا سر چهارراه تخت جمشید سمت راست.بلوار تخت جمشید از
چهارراه اول تا خیابان سلحشور جنوبی سمت راست.سلحشور جنوبی از تخت جمشید تا سر خیابان بنیانی
سمت راست.خیابان شهید بنیانی از سرداران تا جانبازان سمت راست.جانبازان از سر چهارراه تا امامی سمت
راست(+کوچه2و  4و6بنیانی).امامی از جانبازان تا سرداران سمت راست

کد 7-2

بلوار جانبازان از سر خیابان شهید امامی تا سر بلوار مدرس سمت راست.بلوار مدرس از سر بلوار جانبازان تا سر
پل غدیرسمت راست.بلوار سرداران از سر پل غدیر تا سر خیابان شهید امامی سمت راست .خیابان شهید امامی
از سر سرداران تا سر بلوار جانبازان سمت راست.

کد 7-3

بلوار تخت جمشید از سر سلحشور جنوبی تا چهارراه دوم سمت راست.بلوار جانبازان از چهارراه تخت جمشید
تا چهارراه بنیانی سمت راست .خیابان بنیانی از سر چهارراه تا کوچه 8سمت راست .خیابان سلحشور جنوبی
از8بنیانی تا بلوار تخت جمشید سمت راست

حدود اربعه روز سه شنبه منطقه 7
بلوار جانبازان از سر خیابان فال اسیری تا سر خیابان استاد شهریار سمت راست
خیابان استاد شهریاری از سر خیابان جانبازان سر نبش خیابان فرصت شیرازی سمت راست
بلوار فرصت از سر خیابان استاد شهریار تا سرنبش خیابان فرصت شیرازی بین مخابرات و سردخانه بزرگ شیراز
خیابان فرصت شیرازی و فال اسیری سمت چپ از سر بلوار فرصت شیرازی تا بلوار جانبازان سمت راست
کد 7-1

پروین اعتصامی از فلکه فرصت تا سر اقبال سمت راست .اقبال الهوری از پروین تا شهریار سمت راست .شهریار
از چهارراه اقبال تا فرصت سمت راست .فرصت از سر شهریار تا میدان فرصت سمت راست

کد 7-2

فلکه فرصت تا صدر شیرازی سمت راست.خیابان صدر شیرازی و فال اسیری شرقی از بلوار فرصت تا جانبازان
سمت راست .جانبازان از فال اسیری تا محب شرقی سمت راست.محب شرقی از جانبازان تا خیابان سهراب
سپهری سمت راست.خیابان سهراب سپهری از سر محب تا پروین اعتصامی سمت راست.پروین اعتصامی از سر
سهراب تا فلکه فرصت سمت راست

کد 7-3

جانبازان از سر محب شرقی تا سر شهریار سمت راست.خیابان شهریار از جانبازان تا اقبال الهوری سمت راست.
اقبال از شهریار تا پروین اعتصامی سمت راست.پروین از سر اقبال تا چهارراه بنیانی هر دو سمت+ریحانه و
طوبی کامل تا خیابان محب شرقی کوچه های زوج

حدود اربعه روز چهارشنبه منطقه 7
بلوار مدرس از سر خیابان برجستون تا سر خیابان جانبازان سمت راست
خیابان فال اسیری شرقی و صدر شیرازی از بلوار جانبازان تا بلوار فرصت سمت راست
بلوار فرصت از سر خیابان روزی طلب تا فلکه فرصت سمت راست
بلوار شهیدشیرودی از فلکه فرصت تا چهارراه زمزم سمت راست
خیابان برجستون (شهید دوران)از سر چهارراه زمزم تا بلوار مدرس سمت راست
کد 7-1

فرصت از مدرس تا روزی طلب سمت راست .روزی طلب از فرصت تا شهید دوران سمت راست.شهید دوران از
روزی طلب تا مدرس سمت راست .مدرس از شهید دوران تا فرصت سمت راست

کد 7-2

بلوار جانبازان از سر بلوار مدرس تا سر خیابان فال اسیری شرق سمت راست.خیابان فال اسیری شرق و صدر
شیرازی از جانبازان تا بلوار فرصت سمت راست.خیابان فرصت از صدر شیرازی تا بلوار مدرس سمت راست.بلوار
مدرس از خیابان فرصت تا سر خیابان جانبازان سمت راست

کد 7-3

فرصت از روزی طلب تا میدان فرصت سمت راست.شیرودی از میدان فرصت تا چهارراه زمزم سمت
راست.شهید دوران از چهارراه زمزم تا روزی طلب سمت راست.روزی طلب از دوران تا فرصت سمت راست

حدود اربعه روز پنجشنبه منطقه 7
بلوار فرصت از فلکه فرصت تا سر کوچه7فرصت (خیابان گرد خون)سمت راست
کوچه7فرصت از بلوار فرصت تا خیابان شریف آباد سمت راست
خیابان شریف آباد از سرکوچه 15تا سرنبش خیابان شهید استادیان (چهارراه زمزم)سمت راست
بلوار شیرودی از چهارراه زمزم تا فلکه گل سرخ سمت راست
بلوار مدرس از فلکه گل سرخ تا سر خیابان شهید دوران سمت راست
خیابان شهید دوران از بلوار مدرس تا چهارراه زمزم سمت راست
بلوار شیرودی از چهارراه زمزم تا فلکه فرصت سمت راست
کد 7-1

خیابان شهید دوران از بلوار مدرس تا چهارراه زمزم سمت راست.بلوار شیرودی از چهارراه زمزم تا فلکه گل
سرخ سمت راست.بلوار مدرس از فلکه گل سرخ تا سر خیابان شهید دوران سمت راست+سهل آباد کامل

کد 7-2

بلوار فرصت از فلکه فرصت تا خیابان رضوی سمت راست .خیابان رضوی از بلوار فرصت تا اتحاد خیابان کارخانه
آرد و خوشه سمت راست.خیابان کارخانه و شهید دوران تا چهارراه زمزم سمت راست.بلوار شیرودی از چهارراه
زمزم تا فلکه فرصت سمت راست(+کل مجتمع های خیابان فاضل)

کد 7-3

خلیج فارس از شهروز شهر تا میدان گل سرخ سمت راست.شیرودی از میدان گل سرخ تا بلوار والیت سمت
راست.والیت از شیرودی تا شهروز شهر هر دوسمت(+شهرروز شهر کامل)

