
3منطقه  روز شنبه حدود اربعه  

 بلوار مدرس از سر پل غدیر تا سر خیابان آزادگان سمت راست

 خیابان آزادگان از بلوار مدرس تا ساحلی سمت راست

 خیابان ساحلی از سر آزادگان تا بلوار سرداران سمت راست

 بلوار سرداران تا سر پل غدیر سمت راست

سرداران تا خیابان بابایی سمت راست. خیابان بابایی از صیاد شیرازی بلوار صیاد شیرازی از بلوار 

تا بلوار کرمی. بلوار کرمی تا  20تا خیابان شهید کالنتری سمت راست. خیابان کالنتری کوچه 

 ساحلی سمت راست. ساحلی تا سرداران سمت راست.

3-1کد   

ی تا خیابان پست سمت آزادگان از سر آصف تا ساحلی سمت راست. خیابان کرمی از ساحل

راست. خیابان پست تا خیابان آصف سمت راست. خیابان آصف از خیابان پست تا آزادگان سمت 

 راست.

3-2کد   

بلوار صیاد شیرازی از سر خیابان بابایی تا سر خیابان کرمی سمت راست. خیابان کرمی از صیاد 

خیابان کالنتری تا صیاد شیرازی سمت راست. خیابان بابایی از سر  18شیرازی تا سر کوچه 

 سمت راست

3-3کد   

آزادگان از بلوار مدرس تا بلوار آصف سمت راست. خیابان پست از سر آصف تا سرداران سمت 

مدرس از سرداران تا آزادگان سرداران از سر صیاد شیرازی تا بلوار مدرس سمت راست. راست. 

 سمت راست

3-4کد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3منطقه روز یکشنبه حدود اربعه   

 بلوار مولوی از چهرراه سرداران تا پل فضیلت

 از پل فضیلت تا بلوارسرداران سمت راست

 بلوار سرداران از تونل دوقلو تا پل رسول اعظم سمت راست

 پل رسول اعظم تا چهرراه سرداران سمت راست

خیابان پاییزان از نصر تا ساحلی  بلوار نصر از سر طالب تا سر خیابان پاییزان سمت راست.

طالب از مولوی سمت راست. خیابان ساحلی مولوی از سر پاییزان تا سر طالب سمت راست. 

طالب.   8، 6، 4، 2ساحلی مولوی تا نصر سمت راست. کوچه های   

3-1کد   

حلی خیابان پاییزان از ساخیابان ساحلی مولوی از سر سربازان تا خیابان پاییزان سمت راست. 

مولوی تا بلوار نصر سمت راست. بلوار نصر از پاییزان تا سرداران سمت راست. سرداران سر پل 

بلوار سرداران از پل رسول اعظم تا سر تونل رسول اعظم تا سر ساحلی مولوی سمت راست. 

 سعدی سمت راست )کوچه های زوج(.

3-2کد   

مت راست. بلوار نصر از سر فضیلت تا بلوار فضیلت ازسر خیابان ساحلی مولوی تا بلوار نصر س

سمت راست. ساحلی مولوی از  10سر طالب سمت راست. خیابان طالب از سر نصر تا کوچه 

 مجتمع الله تا سر فضیلت سمت راست.

3-3کد   

از سر پل فضیلت تا پل زیر گذر رسول اعظم )بلوار نصر( سمت راست. بلوار نصر  بلوار سرداران

از زیر گذر سرداران تا سر فضیلت سمت راست. خیابان فضیلت شمالی از سر نصر تا سرداران 

 سمت راست.

3-4کد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3منطقه  روز دوشنبه حدود اربعه  

سمت راستبلوار آزادگان از میدان پاکبان تا بلوار مدرس   

 بلوار مدرس از خیابان آزادگان تا فلکه ولیعصر سمت راست

 بلوار سلمان فارسی از فلکه ولی عصر تا ساحلی مثنوی سمت راست

 ساحلی مثنوی از بلوار سلمان فارسی تا خیابان کانادا )کسری( سمت راست

 خیابان کانادا از سر ساحلی مثنوی تا بلوار نصر سمت راست

از سر کانادا تا خیابان فضیلت سمت راستبلوار نصر   

 ساحلی آزادگان از سر فضیلت تا سر خیابان آزادگان )میدان پاکبان( سمت راست

خیابان کاوه از سر ساحلی مثنوی تا بلوار مدرس سمت راس. بلوار مدرس از سر کاوه تا میدان 

ثنوی سمت راست. ولیعصر سمت راست. بلوار سلمان فارسی از میدان ولیعصر تا ساحلی م

ساحلی مثنوی از بلوار سلمان فارسی تا سر خیابان کاوه سمت راست. خیابان کسری از سر 

ساحلی مولوی تا بلوار نصر سمت راست. نصر از سر خیابان کسری تا سر فضیلت شمالی سمت 

راست. فضیلت از سر نصر تا ساحلی مولوی سمت راست ساحلی مولوی از سر فضیلت تا سر 

ت راست.کسری سم  

3-1کد   

بلوار فضیلت از بلوار مدرس تا سر شاهیجان سمت راست. خیابان شاهیجان )بلوار باران( از سر 

فضیلت تا سر خیابان مریم سمت راست. خیابان مریم از بلوار باران تا آزادگان سمت راست. 

استآزادگان از سر مریم تا مدرس سمت راست. مدرس از سر آزادگان تا سر فضیلت سمت ر  

3-2کد   

خیابان ساحلی مثنوی از سر خیابان کاوه تا سر ساحلی جنوبی خیابان بدر سمت راست. بلوار 

بدر از ساحلی جنوبی تا بلوار باران )شاهیجان( سمت راست. بلوار باران از سر بدر تا فضیلت 

سمت راست. فضیلت از سر شاهیجان تا سر بلوار مدرس سمت راست. بلوار مدرس از سر 

 فضیلت تا سر کاوه سمت راست. کاوه از مدرس تا سر ساحلی مثنوی سمت راست

3-3کد   

بلوار آزادگان از سر ساحلی جنوبی تا سر خیابان مریم سمت راست. خیابان مریم از سر آزادگان 

ساحلی جنوبی از سر بلوار بدر تا سر آزادگان تا بلوار باران + بدر و ساحلی جنوبی سمت راست. 

.تسمت راس  

3-4کد   

 
 
 
 
 



3منطقه  روز سه شنبه حدود اربعه  

 بلوار نصر از سر فضیلت تا چهارراه حافظیه سمت راست

 خیابان حافظ از چهارراه حافظیه تا دروازه قرآن سمت راست

 از دروازه قرآن تا آرمگاه سعدی+بلوار نیستان و هفت تنان

بلوار سرداران از پل تونل رراه دلگشا+بلوار سرداران از چهارراه سردارن تا سر فضیلت. ااز آرامگاه سعدی تا چه

 دوقلو تا چهارراه دلگشا سمت راست.

بلوار نصر از چهار راه فضیلت تا میدان کلبه سمت راست. بلوار بوستان از میدان کلبه تا آرامگاه 

تا جاده خرامه سمت راست. کوچه سرسره تا تونل  سعدی )شهرک سجادیه(. بلوار نارجستان

 دوقلو دو سمت. پل تونل دوقلو تا چهاراه فضیلت سمت راست. 

3-1کد   

سعدی تا کلبه سمت راست. بلوار گلستان از کلبه تا سر خیابان استاد بلوار بوستان از آرامگاه 

شهریار سمت راست. خیابان استاد شهریار از سر گلستان تا بلوار هفت تنان سمت راست. بلوار 

سمت راست. 46نیستان از سر هفت تن تا سر کوچه   

3-2کد   

بلوار هفت تنان از نیستان است. از ورودی بلوار خرامه تا تقاطع هفت تنان سمت ربلوار نیستان 

تا دروازه  قرآن سمت راست. از دروازه قرآن تا سر خیابان نفت سمت چپ. خیابان نفت از 

 خیابان حافظ تا سراه هفت تنان سمت چپ

3-3کد   

بلوار حافظ از چهار بلوار گلستان از سر خیابان استاد شهریار تا چهارراه حافظیه سمت راست. 

خیابان نفت سمت راست. خیابان نفت از سر خیابان حافظ تا سراه هفت تنان  راه حافظیه تا سر

 و بلوار هفت تن تا بلوار گلستان سمت راست.

3-4کد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3منطقه  روز چهارشنبه حدود اربعه  

 خیابان ساحلی از سر خیابان کانادا تا سر پل حر سمت راست

راستخیابان حر از پل حر تا بلوار آزادی سمت   

. خیابان کانادا از سر نصر تا بلوار آزادی از سر خیابان حر تا سر خیابان کانادا سمت راست )بلوار گلستان(

.ساحلی سمت راست  

بلوار گلستان ازچهارراه حافظیه تاسرخیابان شهید طهماسبی سمت راست.خیابان 

راست.بلوارچهل مقام شهیدطهماسبی ومهاجرازبلوارگلستان تابلوارچهل مقام سمت 

تختی(سمت راست.ساحلی تختی وخیابان فردوسی دروازه اصفهان=ازسرمهاجرتاساحلی )

تختی بابلوارهجرت سمت راست.بلوارهجرت ازخیابان فردوسی تاسرخیابان جاوید  19ازسرکوچه 

سمت راست.خیابان جاویدازبلوارهجرت تاخیابان حافظ سمت راست.خیابان حافظ ازسرجاوید 

راه حافظیه سمت راستراتاچه  

3-1کد   

بلوارنصر ازمیدان گلستان تاسرخیابان کسری سمت راست.خیابان کسری ازسربلوار نصر 

تاساحلی مولوی سمت راست.ساحلی مولوی ازسرخیابان کسری تاسرخیابان جهانگردی سمت  

 راست.خیابان جهانگردی هردوطرف کامل تانصر

3-2کد   

تا خیابان جاوید سمت راست.خیابان جاوید ازحافظ تابلوار خیابان حافظ ازچهارراه حافظیه 

هجرت سمت راست.بلوارهجرت ازسرخیابان صدرا اسرافیل تا خیابان فردوسی سمت 

راست.فردوسی تاخیابان حرسمت راست.خیابان حر ازفردوسی تا آزادی سمت راست.آزادی 

 ازحرتاچهارراه حافظیه سمت راست

3-3کد   

ازسرخیابان شهید طهماسبی تامیدان گلستان سمت راست.بلوارسلمان فارسی بلوارگلستان 

 19ازمیدان گلستان تامیدان ولیعصر سمت راست خیابان تختی ازمیدان ولیعصر تاسرکوچه 

تختی تاسرخیابان مهاجرسمت راست .خیابان  19کوچه تختی سمت راست.بلوار چهل مقام از

ستان سمت راست.مهاجر وطهماسبی ازچهل مقام تابلوار گل  

3-4کد   

 
 
 
 
 
 
 
 



3منطقه  روز پنجشنبه حدود اربعه  

 بلوار جمهوری از سر قلعه کریم خانی تا میدان ابوالکالم و تا میدان قرآن تا اکبر آباد دو طرف

 خیابان حافظ از میدان قرآن تا چهارراه حافظیه سمت راست

سمت راست بلوار آزادی از چهارراه حافظیه تا روبروی خیابان حر  

باغ تخت  از دروازه قرآن تاچهارراه حافظیه سمت راست. از چهارراه حافظیه تا چهارراه 

3-1کد  سمت راست.خانه های مسکونی مرکز پیاده.    

خیابان حافظ از دروازه قرآن تا چهار راه حافظیه سمت راست. بلوار آزادی از چهارراه حافظیه تا 

خیابان سرپرست از بلوار آزادی تا جمهوری سمت راست. سر خیابان باباکوهی و سرپرست. 

 جمهوری از خیابان سرپرست تا بلوار ربانی و بلوار ربانی تا دروازه قرآنسمت راست

3-1کد   

19تا  1مادر و کودک+زیباشهر و بلوار جمهوری از کوچه  3-2کد    

سمت راست.اکبر آباد بلوار پارسیان از کمربندی جوادیه تا جاده شیراز مرودشت  3-3کد    

3-4کد  اکبر آباد بلوار پارسیان از جاده شیراز مرودشت تا کمربندی جوادیه سمت راست.  

 


