حدود اربعه روز شنبه منطقه 9
خیابان توانیر تا بلوار والفجر سمت راست (بلوار امیرکبیر)
خیابان والفجر از تقاطع امیر کبیر تا سر نبش کوچه  7سمت راست
بلوار آزاده از تقاطع فجر تا تقاطع خیابان شهید مطلومی
خیابان شهید مظلومی از تقاطع شهیدسبوکی تا یاوران غربی
کد 9-1

خیابان توانیر تا سر خیابان سجادیه سمت راست.خیابان سجادیه کوچه های زوج +فرد به استثنای
7و9و.11خیابان عصر ایران.

کد 9-2

بلوار امیرکبیر از سر خیابان سجادیه تا خیابان والفجر سمت راست+جماران  1و جماران +2ابرار حدفاصل
خیابان والفجر تا سجادیه سمت راست.

کد 9-3

سجادیه7و9و+11بلوار ابرار حدفاصل سجادیه تا والفجر سمت راست .بلوار والفجر از بلوار ابرار تا کوچه
(39میدان مطالعه)+خیابان ناصرین -احرار

حدود اربعه روز یکشنبه منطقه 9
بلوار امیر کبیر از سر والفجر تا کمربندی سر خیابان ذوالفقار سمت راست
خیابان ذوالفقاراز کمربندی تا یاوران غربی سمت راست
بلوار یاوران غربی از تقاطع ذوالفقار تا روبروی خیابان شهید شفیعی سمت راست
بلوار سازمان اتوبوس رانی از یاوران غربی تا تقاطع بلوار آزاده
بلوار آزاده از تقاطع بلوار اتوبوس رانی تا والفجر
بلوار والفجر از تقاطع آزاده تا بلوار امیر کبیر سمت راست
کد 9-1

بلوار فجر غربی حدفاصل میدان مطالعه تامیدان والفجر سمت راست(فرد فجرغربی).بلوار فجرشمالی حدفاصل
میدان والفجر تا بلوار یاوران سمت راست.بلوار یاوران سر والفجر تا بلوار اتوبوسرانی سمت راست.بلوار
اتوبوسرانی.

کد 9-2

بلوار فجرغربی حدفاصل میدان مطالعه تا میدان والفجر سمت چپ .بلوار فجر جنوبی حدفاصل میدان والفجر تا
بلوار طلوع سمت چپ.بلوار والفجر از میدان مطالعه تا بلوار امیرکبیر سمت راست.بلوار سپیده-طلوع-شهید
امیری

کد9-3

تقاطع کمربندی تا سر یاوران غربی سمت چپ.حد فاصل بلوار یاوران غربی تا سر ذوالفقار سمت چپ.فجرشرقی
دوطرف.خیابان ذوالفقار دو طرف

حدود اربعه روز دوشنبه منطقه 9
بلوار کمربندی از سر ذوالفقار تا سر تقاطع سلحشوران سمت راست
از سلحشوران تا بلوار طالئیه سمت راست
بلوار طالئیه از سلحشوران انتهای یاوران غربی
یاوران غربی از تقاطع انتهای سجادیه تا نبش تقاطع ذوالفقار سمت راست
خیابان ذوالفقار از یاوران غربی تا کمربندی سمت راست
کد 9-1

بلوار طالئیه از خیابان پور بهمن تا خیابان توحیدی راد سمت راست.خیابان طالئیه از سر توحیدی راد تا بلوار
یاوران شرقی سمت راست.بلوار یاوران شرقی تا خیابان پوربهمنی سمت راست.خیابان رشد دوطرف.خیابان
پوربهمن تا بلوار طالئیه سمت راست.

کد 9-2

بلوار طالئیه از سر توحیدی تا خیابان شهدای احمدآباد سمت راست.خیابان شهدای احمدآباد از سر طالئیه تا
میدان احمدآباد سمت راست.بلوار یاوران غربی حدفاصل میدان احمد آباد تا خیابان توحیدی راد سمت
راست.خیابان توحیدی راد تا بلوار طالئیه سمت راست.میدان احمدآباد تا کمربندی دوطرف.از کمربندی تا
شهرک فرهنگیان سمت راست.کمربندی حدفاصل شهرک فرهنگیان تا بلوار یاوران شرقی سمت راست.بلوار
یاوران شرفی تا فلکه احمدآباد سمت راست.

کد 9-3

بلوار یاوران غربی تا سر خیابان سجادیه سمت چپ.فلکه احمدآباد تا بلوار طالئیه سمت راست.بلوار طالئیه از
سر خیابان شهدای آحمدآباد تا سر خیابان سجادیه سمت راست.شهرک امام حسین-بلوار صداقت-شفیعی-
کامفیروزی.

حدود اربعه روز سه شنبه منطقه 9
شهرک فرزانگان،بهاران،رضوان
میانرود از باغ زیتون تا میدان شکوفه سمت راست
بنفشه از میدان شکوفه تا انتهای خیابان نیلوفر سمت راست
بهارستان غربی از تقاطع نیلوفر تا باغ زیتون
کد 9-1

شهرک فرزانگان+شهرک بهاران+بلوار نارنج سمت راست حدفاصل کمربندی تا بلوار طالئیه سمت راست.بلوار
طالئیه نارنج تا خیابان پوربهمن سمت راست.خیابان پوربهمن حدفاصل بلوار طالئیهتا کمربندی سمت راست.

کد 9-2

فاز  3شهرک میانرود

کد 9-3

بلوار کمربندی حدفاصل بلوار نارنج تا چهارراه زندان سمت راست.بعد از قهرمانان حدفاصل عادل آباد تا بلوار
طالئیه سمت راست.بلوارطالئیه از خیابان قهرمانان تا بلوار نارنج سمت راست.بلوار نارنج از طالئیه تا کمربندی
سمت راست+شهرک رضوان+شهرک سبحان

حدود اربعه روز چهارشنبه منطقه 9
میدان قهرمانان تا میدان شکوفه سمت چپ
از میدان شکوفه تا خیابان نیلوفر سمت چپ
خیابان روز بهان از تقاطع شکوفه تا آخر دوسمت
خیابان گل محمدی از میدان قهرمانان تا انتها سمت راست
کد9-1

میدان شکوفه تا بلوار استانداری سمت راست.بلوار استانداری تا جاده کیان آباد سمت راست

کد 9-2

خیابان روزبهان ازجاده کین آباد تا خیابان زنبق سمت راست.خیابان زنبق تا بلوار قهرمانان سمت راست.خیابان
شهدای ورزشکار.

کد 9-3

خیابان روزبهان از خیابان زنبق تا میدان قهرمانان سمت راست.میدان قهرمانان از خیابان گل محمدی تا
خیابان زنبق سمت راست.بلوار گل محمدی ازسر زنبق تا بلوار روز بهان سمت راست.

حدود اربعه روز پنجشنبه منطقه 9
کمربندی از پل میانرود تا سلطان آباد سمت راست کامل
خیابان گل محمدی از آخر تا کمربند ی سمت راست
حجت آباد-مهدی آباد-شهرک برق-سامان
کد 9-1

میدان قهرمانان تا سر بلوارخرمشهر سمت راست.بلوار خرمشهر از سربلوار پرتو تا جاده کفری سمت راست+بلوار
گل محمدی کوچه ها ی زوج+شهرک دارایی

کد 9-2

میدان قهرمان سر عادل آباد سمت راست(کمربندی).کمربندی از عادل آباد تا شهرک مهدی آباد سمت
راست+شهرک مهدی آباد-بلوارخرمشهر از سر کمربندی تا بلوار پرتو دو سمت بعد از خرمشهر

کد 9-3

حجت آباد-شهرک سامان

