
 7حدود اربعه بازیافت منطقه 

 آدرس ایام هفته

 شنبه

 بلوار تخت جمشید حد فاصل باغ فرح گل تا چهارراه جانبازان سمت راست 

 بلوار جانبازان از چهارراه تخت جمشید تا ساحلی سمت راست 

 خیابان شهرداری 

 بلوار فرصت شیرازی از پل حسین آباد تا چهارراه تخت جمشید دو طرف 

 ظامی با انشعاباتشهرک نیرو انت 

 ساحلی احد ده بزرگی با انشعابات 

 شهرک امام حسین با انشعابات 

 بلوار نصر شرقی از پل حسین آباد تا آخر نصرآباد دو طرف 

 شهرک سپاه با انشعابات 

  با انشعابات 2و1ارمغان 

 دستخضر با انشعابات 

 نصرآباد دو طرف با انشعابات 

 

 یکشنبه

 ارراه تخت جمشید تا استاد شهریار سمت راستبلوار فرصت شیرازی حد فاصل چه 

 خیابان استاد شهریار تا بلوار جانبازان سمت راست 

 بلوار جانبازان از استاد شهریار تا چهارراه تخت جمشید سمت راست 

 بلوار تخت جمشید از جانبازان تا فرصت شیرازی سمت راست 

 ا انشعاباتشرقی و اقبال الهوری از تخت جمشید تا استاد شهریار ب سینا 

 بلوار اتحاد از چهارراه شریف آباد تا انتهای بلوار اتحاد سمت برگشت 

 شهرک نهالستان با انشعابات 

 شهرک خوشه با انشعابات 

  

 دوشنبه

 بلوار فرصت شیرازی از استاد شهریار تا میدان فرصت شیرازی سمت راست 

 ان سمت راستبلوار پروین اعتصامی از میدان فرصت شیرازی تا چهارراه جانباز 

 بلوار جانبازان از چهارراه تا استاد شهریار سمت راست 

 خیابان استاد شهریار از جانبازان تا فرصت شیرازی سمت راست 

 خیابان قدسی اقبال الهوری از استاد شهریار تا پروین اعتصامی دو طرف 

 شهرک سیبویه و ملک الشعرای بهار با انشعابات 
 لوار اتحاد از شهرک ترکان تا آخر بلوار اتحاد با انشعابات سمت رفتب 

 خیابان شهید قبادی با انشعابات 

 



 آدرس ایام هفته

 سه شنبه

 خیابان فرصت شیرازی از نیرو تا میدان فرصت شیرازی سمت راست 

 بلوار شهید شیرودی از میدان فرصت شیرازی تا چهارراه زمزم سمت راست 

 زم تا نبش خیابان نیرو سمت راستخیابان شهید دوران از چهارراه زم 

 طلب با انشعابات خیابان شهید روزی 

 خیابان مطهر با انشعابات 

  خیابان نیرو با انشعابات 

 بلوار مدرس از میدان اهلل تا درب اول پایگاه سمت راست 

 خیابان فرصت شیرازی از مدرس تا نبش خیابان نیرو سمت راست 

  بلوار شهید نصیرزاده با انشعابات 

 ان شهید دوران از نیرو تا مدرس سمت راست خیاب 

 خیابان شهید دوران از مدرس تا چهارراه زمزم سمت راست 

 بلوار شهید شیرودی از چهارراه زمزم تا میدان گل سرخ سمت راست 

 کشوری و  مینو با انشعابات،حجتی ،خیابان های امداد 

 

 چهارشنبه

 تا چهارراه تخت جمشید سمت راست 17بلوار فرصت شیرازی از کوچه 

  مت راستفرصت شیرازی تا شهرک امام حسین سبلوار تخت جمشید از 

  شریف آباد  سمت راست20خیابان شریف آباد از چهارراه تخت جمشید تا سرکوچه 

 خیابان رضوی دو طرف با انشعابات 

 خیابان شریف آباد از میدان پیام تا چهارراه ترکان سمت راست 

 خیابان آردخوشه با انشعابات 

 سمت راست 17بلوار فرصت شیرازی از میدان فرصت شیرازی تا کوچه 

  شریف آباد با انشعابات 20فرصت شیرازی تا سرکوچه 17کوچه 

 تا چهارراه زمزم سمت راست 20خیابان شریف آباد از کوچه 

 خیابان شهید شیرودی از چهارراه زمزم تا میدان فرصت شیراری سمت راست 

 انشعابات دو طرف خیابان فاضل با 

 خیابان محبت و دانا با انشعابات 

 

 پنجشنبه

 بلوار شهید شیرودی از میدان گل سرخ تا سر بلوار والیت سمت راست 

 بلوار والیت دو طرف 

 بلوار خلیج فارس از پلیس راه تا میدان اهلل سمت راست 

  انشعاباتشهرک شهروز شهر با 

 خیابان وزیرآباد و سالمی شمالی و جنوبی با انشعابات 



 

 آدرس ایام هفته

 پنجشنبه

 احمدآباد صغاد با انشعابات 

 بلوار شهید شیرودی از میدان شهید شیرودی تا چهارراه زمزم سمت راست 

 خیابان شهید دوران از چهارراه زمزم تا سر خیابان مرصاد سمت راست 

 بلوار سادات دو طرف 

  سهل آباد با انشعاباتخیابان 

 خیابان خادم الحسینی با انشعابات 


