
 1حدود اربعه بازیافت منطقه 

 آدرس ایام هفته

 شنبه

 خیابان پاسداران از سر خیابان محالتی تا فلکه معلم سمت راست  

 خیابان معلم از فلکه معلم تا خیابان علیرضائی سمت راست  

 خیابان علیرضائی از نبش معلم تا خیابان محالتی سمت راست  

 خیابان محالتی از نبش علیرضائی تا پاسداران سمت راست 

 خیابان ایمان شمالی از فلکه معلم تا نبش خیابان قدوسی غربی سمت راست 

 خیابان قدوسی غربی از همت شمالی تا نبش خیابان محالتی سمت راست 

  خیابان محالتی از نبش قدوسی غربی تا نبش خیابان علیرضائی سمت راست 

  ستخیابان علیرضائی از نبش محالتی تا نبش خیابان معلم سمت را 

 بش محالتی تا فلکه معلم سمت راستخیابان معلم از ن 

 خیابان پاسداران از پل یادگار امام تا خیابان محالتی سمت راست 

  خیابان محالتی از نبش پاسداران تا قدوسی غربی سمت راست 

  خیابان قدوسی غربی از خیابان محالتی تا فلکه مطهری سمت راست  

  مطهری تا پل یادگار امام سمت راستخیابان مطهری از فلکه  

 مجتمع مبعث و رضوان 

 خیابان محالتی شمالی مجتمع پردیس 

 خیابان قدوسی غربی از سر خیابان محالتی تا نبش ایمان شمالی سمت راست  

  سمت راست 30خیابان ایمان شمالی از نبش قدوسی غربی تا کوچه 

  تا پل یادگار امام سمت راست 66کوچه خیابان پاسداران نبش  

 خیابان مطهری از پل یادگار امام تا فلکه مطهری سمت راست  

  هر دو سمت و  68پاسداران(. توضیحات: کوچه  68) 1خیابان شهیدان صدا سیما از فلکه مطهری تا کوچه

 راه دارد 66کوچه هایی که به کوچه 

  سمت راست 66تا  58خیابان پاسداران از کوچه 

  68از سمت پاسداران  دو سمت تا خیابان شهدای صداو سیما به غیر از کوچه های راه دار به کوچه  66کوچه 

  سمت راست 13صدا و سیما تا کوچه  3خیابان صدا و سیما از کوچه 

 راست یابان قدوسی شرقی از فلکه مطهری تا تقاطع پاسداران سمتخ  

  سمت راست.  58خیابان پاسداران  از نبش قدوسی شرقی تا نبش کوچه 

  پاسداران از نبش پاسداران تا آخر خیابان شهدای صدا و سیما سمت راست. 58کوچه 

 یکشنبه

 خیابان دادفر از بیمارستان دنا تا چهارراه ستارخان سمت راست  

 چهارراه ستارخان تا فلکه مطهری سمت راست خیابان مطهری از  

 خیابان قدوسی غربی از فلکه مطهری تا نبش محالتی سمت راست  

 85تا  99یابان قصرالدشت از کوچه خ  

 .خیابان مهدی آباد کامل  

  تا چهارراه زرگری سمت راست 87کوچه خیابان قصرالدشت از  

  خیابان مهر( -سمت راست) خیابان قم آباد 78از چهارراه زرگری تا کوچه  

 از خیابان مهر تا چهارراه زرگری سمت راست  

 



 آدرس ایام هفته

 یکشنبه

  سمت راست 94تا  80خیابان قصرالدشت از کوچه  

  تا خیابان مهر سمت راست 94خیابان متین از کوچه  

  تا نبش خیابان مهر 94دانش آموز از کوچه خیابان  

 قصرالدشت( 54تا  28)از کوچه از چهارراه مالصدرا تا چهارراه زرگری سمت راست 

 خیابان حسینی کوچه های زوج  

 خیابان آوینی دو سمت  

 خیابان مالصدرا از فلکه نمازی تا چهارراه مالصدرا سمت راست 

 یابان جمالی دو سمتخ  

 خیابان خلیلی دو سمت  

 خیابان حسینی کوچه های فرد 

 دوشنبه

  به همراه کوچه های  8تا  2از کوچه  سمت راست.( 10خیابان قدوسی شرقی از تقاطع پاسداران تا نبش کوچه

 تلخداش. 11و  9و  7و  5

 ستارخان سمت راست.  3کوچه  خیابان مطهری از نبش خیابان تلخداش تا 

  ( به غیر از مجتمع بهاران. 3تا  17کوچه های فرد ستارخان ) 

  .مجتمع بهاران 

 خیابان نمازی از ستارخان تا تقاطع انصار سمت راست  

 بر دو سمت. کوچه های زوج تلخداش خیابان کوه 

 خیابان نمازی کوچه های فرد 

  کوچه های زوج خیابان مصلی نژاد (.1-3-5)خیابان انصار کوچه های فرد 

 خیابان مجتبی آقایی دو سمت 

 هوابرد تا تقاطع بعثت سمت راست خیابان استقالل از چهارراه 

  استپاسداران تا فلکه سنگی سمت رخیابان بعثت از تقاطع 

  بعثت تا چهارراه هوابرد سمت راستخیابان سرباز از تقاطع 

  گی تا چهارراه خلدبرین سمت راستبعثت از فلکه سنخیابان 

 دبرین تا چهارراه بنفشه سمت راستخیابان بهشتی از چهارراه خل  

 خیابان آسمانی 

 خیابان مطهری از میدان مطهری تا نبش خیابان تلخداش 

 هنگ تا چهارراه بنفشه سمت راست خیابان استقالل  از فلکه 

  (3بنفشه تا چهارراه خلدبرین سمت راست ) به غیر از کوچه خیابان بهشتی از چهارراه 

 ا فلکه هنگ سمت راستسکول نادر تخیابان استقالل از با 

  نگ تا چهارراه مشیر غربی دو سمتمتری از فلکه ه 30خیابان 

 مشیر غربی 22اه گمرک تا نبش کوچهخیابان مشیر غربی از چهارر 

 سه شنبه

  .خیابان زرگری از چهارراه ستارخان تا چهارراه زرگری سمت راست 

  قصرالدشت. 65خیابان قصرالدشت از چهارراه زرگری تا نبش کوچه  

  .خیابان ولی عصر از نبش خیابان قصرالدشت تا خیابان ستارخان سمت راست 

 قصرالدشت. 63و  61کوچه های زوج ولی عصر به همراه کوچه  

 ( سمت راست. 24تا  12تا چهارراه ستارخان ) ازکوچه  خیابان ستارخان از نبش خیابان عفیف آباد 

 عفیف آباد. 22به همراه کوچه  

 



 آدرس ایام هفته

 سه شنبه

  (13تا  19کوچه  سمت راست ) 13خیابان ولی عصر از نبش ستارخان تا نبش کوچه  

  سمت راستعفیف آباد  14تا کوچه  13خیابان ولی عصر از کوچه 

  عفیف آباد 20تا کوچه  14از کوچه خیابان عفیف آباد 

  ا نبش خیابان قصرالدشت سمت راستت 11خیابان ولی عصر از کوچه 

 نبش خیابان عفیف آباد سمت راست خیابان قصرالدشت از نبش ولیعصر تا 

  راستعفیف آباد سمت  14خیابان عفیف آباد از نبش خیابان قصرالدشت تا کوچه 

  کامل( 18آباد سمت راست ) کوچه  تا نبش عفیف 18خیابان بعثت از کوچه 

 فیف آباد(راست) کوچه های فرد ع خیابان عفیف آباد از نبش ستارخان تا قصرالدشت سمت 

 کامل( 49قصرالدشت) کوچه  49وچه خیابان قصرالدشت از نبش عفیف آبادتا ک 

  بهشتی کامل 4کوچه  

 تی تا چهارراه مالصدرا سمت راستخیابان قصرالدشت از نبش خیابان بهش 

 بعثت 16هارراه مالصدرا تا کوچه خیابان بعثت از چ 

 (4الدشت دو سمت )به غیر از کوچه خیابان بهشتی از چهارراه خلدبرین تا تقاطع قصر 

  بان بعثت سمت راستتا خیاخیابان مشیر غربی از چهارراه گمرک 

 بی تا چهارراه مالصدرا سمت راستخیابان بعثت از خیابان مشیر غر 

 الصدرا نبش خیابان برق سمت راستخیابان قصرالدشت از چهارراه م 

 شت تا خیابان مشیر غربی سمت راستخیابان برق از قصرالد  

 ن برق تا خیابان انقالب سمت راستخیابان ذوالنوار از خیابا  

 النوار تا چهارراه گمرک سمت راستان ذوخیابان انقالب از نبش خیاب 

 چهارشنبه

  .خیابان سی متری از چهارراه ذواالنوار تا تقاطع کریم خان زند سمت راست 

  متری سینما سعدی تا فلکه ستاد سمت راست.  20خیابان زند از نبش 

  ذواالنوار سمت راست. خیابان انقالب  فلکه ستاد تا نبش خیابان 

 .خیابان ذواالنوار از تقاطع خیابان انقالب تا سی متری سینما سعدی سمت راست  

  .خیابان قصرالدشت از چهارراه سینما سعدی تا چهارراه مالصدرا سمت راست 

  .خیابان مالصدرا از چهارراه مالصدرا تا تقاطع زند سمت راست 

 متری سینما سعدی سمت راست.  20تا نبش  خیابان زند از نبش چهارراه مالصدرا 

  متری از نبش خیابان زند تا چهارراه سینما سعدی سمت راست. 20خیابان  

  .خیابان زند از چهارراه زند تا فلکه نمازی سمت راست 

  .خیابان نشاط دوسمت 

  .خیابان فردوسی دو سمت 

  .خیابان فرمانداری دو سمت 

  .خیابان رودکی دو سمت 

  سعدی از تقاطع فردوسی تا چهارراه زند سمت راست.خیابان  

  ارم دوسمت(.  13تا تقاطع خیابان آزادی ) کوچه  13خیابان ارم از نبش کوچه 

  .خیابان آزادی از نبش ارم تا نبش ساحلی غربی سمت راست 

  .خیابان ساحلی غربی از تقاطع خیابان آزادی تا جهاد دانشگاهی سمت راست 

 سمت. خیابان سمیه دو 

 



 

 آدرس ایام هفته

 چهارشنبه

 .خیابان مشکین فام دوسمت  

  سمت راست.  15خیابان ارم از فلکه ارم تا نبش کوچه 

  .خیابان ساحلی غربی از جهاد دانشگاهی تا فلکه دانشجو سمت راست 

 .خیابان دانشجو از فلکه دانشجو تا فلکه ارم سمت راست  

  .خیابان جهاد از چهارراه چنچنه تا فلکه گاز سمت راست 

  .خیابان آزادی از فلکه گاز تا نبش خیابان ارم سمت راست 

  .خیابان ارم از تقاطع آزادی تا نبش خیابان نارون سمت راست 

 .خیابان نارون از تقاطع ارم تا چهارراه چنچنه سمت راست  

  .خیابان جهاد از میدان صدا و سیما تا چهارراه چنچنه سمت راست 

  چنچنه تا تقاطع خیابان ارم سمت راست. خیابان نارون از چهارراه 

  .خیابان ارم از تقاطع خیابان ارم تا فلکه ارم سمت راست 

 .خیابان جمهوری از میدان ارم تا میدان صدا و سیما سمت راست 

  .خیابان جهاد از فلکه گاز تا چهارراه چنچنه سمت راست 

  .خیابان نارون از چهارراه چنچنه تا تقاطع جمهوری 

 ن جمهوری از تقاطع نارون تا قلعه کریم خان سمت راست. خیابا 

 .ابریشمی دو سمت 

 پنجشنبه

  تا فلکه صدا و سیما سمت راست 19خیابان جمهوری از نبش کوچه  

 خیابان کوهسار  

 خیابان کوهستان  

 راست خیابان نارون از تقاطع جمهوری تا چهارراه چنچنه سمت  

 خیابان جهاد از چهارراه چنچنه تا فلکه صدا و سیما سمت راست  

 خیابان جمهوری از فلکه صدا و سیما تا نبش خیابان نارون سمت راست  

 خیابان جام جم دو سمت  

 خیابان دانشجو از فلکه ارم تا فلکه دانشجو سمت راست  

 چمران 17تا  1خیابان دانشگاه دوسمت. از کوچه  

 چمران( 22تا  2) از کوچه 3خیابان چمران از فلکه دانشجو تا نبش خیابان ابیوردی  

  3خیابان ابیوردی ، دوسمت 2خیابان ابیوردی ، دو سمت 1خیابان ابیوردی 

 خیابان نوآوران  

 خیابان دانش پژوهان  

 خیابان چوگیا 

 خیابان هنروران 

  سمتخیابان هنگام) نیایش( دو 

 کوچه های زوج خیابان بهارنو  

 17تا  1خیابان نیایش از کوچه 

 6و4و2خیابان نیایش کوچه های 

 16و14و12و10و8ن نیایش کوچه های خیابا 

 خیابان محمودیه کامل 

 


