
4منطقه  روز شنبه حدود اربعه  

سمت راست.چهار راه زندان بلوار رحمت از سفیر جنوبی تا   

 بلوار عدالت جنوبی از بلوار رحمت تا کمربندی سمت راست.

 کمربندی از سر بلوار عدالت جنوبی تا سر سفیر جنوبی سمت راست.

 سفیر جنوبی از کمربندی تا سر بلوار رحمت سمت راست.

بلوار رحمت از سفیر جنوبی تا چهارراه زندان بلوار سفیر جنوبی از میدان پاسارگاد تا بلوار رحمت سمت راست. 

بلوار پاسارگاد از بلوار عدالت تا میدان بلوار عدالت از چهارراه زندان تا بلوار پاسارگاد سمت راست. سمت راست.

سمت راست. پاسارگاد  

4-1کد   

بلوار سفیر جنوبی از میدان مهارت تا میدان پاسارگاد سمت راست. بلوار پاسارگاد شرقی از میدان تا بیست متری 

بلوار صلح از سر بیست بیست متری امام خمینی از سر پاسارگاد تا بلوار صلح دو سمت. امام خمینی سمت راست. 

سمت راست. پاسارگادمتری تا میدان   

4-2کد   

خیابان فتح المبین از چهارراه دستغیب تا  از بیست متری امام خمینی تا سر فتح المبین سمت راست.خیابان دستغیب 

بلوار صلح از سر فتح المبین تا بیست متری امام سمت راست. بلوار صلح سمت راست.  4-3کد    

تا  خیابان فتح المبین از سر پاسارگاد بلوار پاسارگاد شرقی از بیست متری امام خمینی تا فتح المبین سمت راست.

خیابان دستغیب از سر چهارراه تا بیست متری امام سمت راست.چهارراه دستغیب سمت راست.  4-4کد    

بلوار پاسارگاد از سر فتح المبین تا بلوار عدالت سنت راست. بلوار عدالت از پاسارگاد تا خیابان دستغیب سمت 

بلوار عدالت تا چهارراه دستغیب سمت راست. خیابان فتح المبین از سر چهارراه تا خیابان دستغیب از سر راست. 

 بلوار پاسارگاد شرقی سمت راست.
4-5کد   

بلوار عدالت از سر دستغیب تا پل شهید دست باال سمت راست، بلوار صلح از پل شهید دست باال تا سر فتح المبین 

ستغیب از چهارراه تا بلوار خیابان دخیابان فتح المبین از بلوار صلح تا چهارراه دستغیب سمت راست. سمت راست. 

 عدالت سمت راست.

4-6کد   

4-7کد  بلوار صلح از سر مهارت تا سر پل شهید دست باال سمت راست.  

 
 
 
 
 

 

 

 



4منطقه  روز یکشنبه حدود اربعه  

 چهارراه سرباز سمت راستبلوار سرباز از چهارراه هوابرد تا 

 بلوار امیر کبیر از چهارراه سرباز تا فلکه فرودگاه سمت راست

 بلوار عدالت از فلکه فرودگاه تا چهارراه زندان سمت راست

 رحمت از چهارراه زندان تا سر خیابان قالیشویی )صفایی شمالی(سمت راست ربلوا

 کبیر سمت راستخیابان قالیشویی از بلوار رحمت تا بلوار امیر 

 خیابان باغ حوض از بلوار امیرکبیر تا بلوار پاسداران سمت راست

 بلوار پاسداران از سر خیابان باغ حوض تا سر چهارراه هوابرد سمت راست

 
سفیر( سمت راست. خیابان آفتاب از سر سفیر شمالی تا بلوار  9سفیر شمالی از سر چهارراه سرباز تا خیابان آفتاب )

 امیرکبیر دو سمت، بلوار امیرکبیر از سر آفتاب تا چهارراه سرباز سمت راست.
4-1کد   

بلوار رحمت از سر سفیر شمالی تا صفایی شمالی سفیر شمالی از سر خیابان آفتاب تا بلوار رحمت سمت راست. 

سمت راست. بلوار امیر کبیر از سر صفایی تا  سمت راست. خیابان صفایی شمالی از سر رحمت تا بلوار امیر کبیر

 خیابان آفتاب سمت راست.

4-2کد   

بلوار سفیر شمالی از سر رحمت تا خیابان پور بیرک سمت راست. خیابان پوربیرک از سفیر شمالی تا بلوار عدالت 

مت راست . بلوار عدالت از سر پوربیرک تا چهارراه زندان سمت راست. بلوار رحمت از چهارراه زندان تا سفیر س

 شمالی سمت راست.بلوار عدالت تا چهارراه زندان سمت راست. 

4-3کد   

بلوار امیرکبیر از چهارراه سرباز تا بلوار عدالت سمت راست. بلوار عدالت از سر پوربیرک تا سفیر شمالی سمت 

4-4کد  راست. سفیر شمالی از پوربیرک تا چهارراه سرباز سمت راست.   

سمت  12سرباز تا کوچه  بلوار سرباز از چهارراه هوابرد تا چهارراه سرباز سمت راست. بلوار امیر کبیر از چهارراه

4-5کد  راست + خیابان شبان + بلوار استقالل از شبان تا هوابرد سمت راست.  

سمت راست. 1بلوار استقالل از خیابان باغ حوض تا شبان سمت راست. خیابان شبان از استقالل تا کوچه  4-6کد    

سمت راست. تا باغ حوض  12بیر از سر کوچه تا بلوار امیر کبیر سمت راست بلوار امیرک 10خیابان شبان از کوچه 

(12و  6باغ حوض از امیر کبیر تا استقالل سمت راست)جز  4-7کد    

 

 

 



  4منطقه روز دوشنبه حدود اربعه

 بلوار پاسداران از سر خیابان شهید آقایی تا سر خیابان باغ حوض سمت راست. 

 سمت راستخیابان باغ حوض از بلوار پاسداران تا بلوار امیر کبیر 

 خیابان قالیشویی از بلوار امیر کبیر تا بلواررحمت سمت راست

 بلوار رحمت از سر خیابان قالیشویی تا سر خیابان یقطین سمت راست

 خیابان یقطین از بلوار رحمت تا بلوار امیر کبیر سمت راست

 بلوار امیر کبیر از سر خیابان یقطین تا سر خیابان آقایی سمت راست

 شهید آقایی از بلوار امیر کبیر تا بلوار پاسداران سمت راست خیابان

دو سمت تا بلوار امیر کبیر. بلوار امیر  3سمت راست. باغ حوض کوچه  3خیابان باغ حوض از استقالل تا کوچه 

 ارراه سمت راست. بلوار استقالل از سرکبیر تا چهارراه ریشمک سمت راست. باهنر شمالی از سر ریشمک تا چه

 چهارراه تا باغ حوض سمت راست.

4-1کد   

سمت راست. 26تا بلوار امیر کبیر سمت راست. بلوار امیر کبیر تا کوچه  3باغ حوض از کوچه  4-2کد    

بلوار امیر کبیر از چهارراه ریشمک تا صفایی شمالی سمت راست، صفایی شمالی از امیر کبیر تا بلوار رحمت 

تا چهارراه باهنر سمت راست. باهنر شمالی از چهارراه باهنر تا چهارراه  سمت راست، بلوار رحمت از صفایی

 ریشمک سمت راست.

4-3کد   

قی تا چهارراه ریشمک سمت راست. باهنر شمالی از چهارراه ریشمک تا چهارراه باهنر ودبلوار امیر کبیر از فرز

سمت راست. تا امیرکبیر فرزودقیسمت راست،  فرزودقیسمت راست. چهارراه باهنر تا  4-4کد    

بلوار امیرکبیر از سر چهارراه ریشمک تا خیابان کالهدوز سمت راست، خیابان کالهدوز از سر امیرکبیر تا 

باهنر شمالی از ، بلوار پاسداران از سر کالهدوز تا چهارراه پارک قوری سمت راست. پاسداران سمت راست

 چهارراه تا ریشمک سمت راست.
4-5کد   

خیابان امیرکبیر از سر کالهدوز تا فالحی سمت راست. خیابان کالهدوز از پاسداران تا امیرکبیر سمت راست. 

خیابان فالحی از سر پاسداران تا خیابان رهپویان خیابان فالحی از سر امیرکبیر تا بلوار پاسداران سمت راست. 

آقایی از سر رهپویان تا پاسداران راست.  خیابان رهپویان وصال از فالحی تا آقایی سمتوصال سمت راست. 

پاسداران از خیابان آقایی تا کالهدوز سمت راست.سمت راست.   

4-6کد   

بلوار امیرکبیر از فالحی تا آقایی سمت راست. خیابان خیابان رهپویان وصال از فالحی تا امیرکبیر سمت راست. 

خیابان رهپویان وصال از آقایی تا فالحی سمت راست.آقایی از سر امیر کبیر تا رهپویان وصال سمت راست.  4-7کد    

 

 

 

 
 



4منطقه  سه شنبه حدود اربعه  

 بلوار پاسداران از فلکه معلم، سر خیابان شهید آقایی سمت راست

 خیابان شهید آقایی از بلوار پاسداران تا خیابان امیر کبیر سر خیابان میثم سمت راست

 تا کمربندی سمت راستبلوار میثم از بلوار امیر کبیر 

 بلوار امیر کبیر پل امام حسن مجتبی تا پل گچی سمت راست

 همت جنوبی از پل امام حسن تا میدان معلم سمت راست

خیابان آقایی از بلوار پاسداران تا گلچین شرقی سمت بلوار پاسداران از پل یادگار تا خیابان آقایی سمت راست. 

بلوار مطهری جنوبی از گلچین شرقی تا پل شرقی از سر آقایی تا مطهری جنوبی سمت راست. گلچین راست. 

 یادگار امام سمت راست.

4-1کد   

بلوار امیرکبیر از خیابان آقایی تا بلوار مطهری جنوبی  خیابان آقایی از گلچین شرقی تا بلوار امیرکبیر سمت راست.

گلچین شرقی به سمت آقایی بلوار مطهری جنوبی از بلوار امیر کبیر تا گلچین شرقی سمت راست. سمت راست. 

 سمت راست.

4-2کد   

هارراه کشن تا بلوار میثم شمالی از چبلوار امیر کبیر از پل امام حسن مجتبی تا چهارراه کشن سمت راست. 

 کمربندی سمت راست + سروش شرقی.
4-3کد   

هدهد(-غفاری برشنه-فاخته-پرستوپل امام حسن تا پل گچی سمت راست)بلوار امیرکبیر از  4-4کد    

بلوار امیر کبیر از سر مطهری جنوبی تا پل امام  بلوار مطهری جنوبی از گلچین غربی تا بلوار امیرکبیر سمت راست.

ربندی تا حسن سمت راست، کمربندی از پل امام حسن تا همت جنوبی سمت راست، خیابان همت جنوبی از کم

خیابان شیخی دو سمت، خیابان گلچین غربی از کمربندی تا مطهری جنوبی سمت خیابان شیخی سمت راست. 

 راست.

4-5کد  

بلوار پاسداران از میدان معلم تا پل یادگار امام سمت همت جنوبی از خیابان شیخی تا میدان معلم سمت راست. 

 راست. 
4-6کد  

مطهری جنوبی از پل یادگار امام تا گلچین غربی سمت راست.خیابان گلچین غربی به سمت همت جنوبی  بلوار

4-7کد سمت راست+کمیل کامل  

 

 

 

 

 

 
 



4منطقه  روز چهارشنبه حدود اربعه  

 خیابان استاد فراشبندی از بلوار میثم تا تقاطع سفیر جنوبی سمت راست

 سمت راستسفیر جنوبی از بلوار رحمت تا کمربندی 

 کمربندی از سفیر جنوبی تا سر بلوار میثم سمت راست

 بلوار میثم از سر کمربندی تا سر خیابان استاد فراشبندی سمت راست

بلوار باهنر جنوبی از میدان پارسه تا تقاطع باهنر سمت راست.بلوار رحمت از سر تقاطع باهنر تا خیابان سراج سمت 

رحمت تا بلوار پاسارگاد سمت راست.بلوار پاسارگاد غربی از خیابان سراج تا میدان راست.خیابان سراج از بلوار 

 پارسه سمت راست.

4-1کد   

بلوار رحمت از خیابان سراج تا سفیر جنوبی سمت راست.خیابان سفیرجنوبی از رحمت تا میدان پاسارگاد سمت 

سمت راست.خیابان سراج از پاسارگاد تا بلوار راست.بلوار پاسارگاد  غربی  ازمیدان پاسارگاد تا خیابان سراج 

.رحمت سمت راست  

4-2کد  

بلوار سفیرجنوبی از میدان پاسارگاد تا کمربندی سمت راست.کمربندی از سفیر جنوبی تا خیابان سراج سمت 

سارگاد راست.خیابان سراج از کمربندی تا بلوار پاسارگاد سمت راست. بلوار پاسارگاد از خیابان سراج تا میدان پا

 سمت راست.

4-3کد  

هنر جنوبی از کمربندی تا تقاطع زاگرس سمت راست، بلوار زاگرس از باهنر جنوبی تا تقاطع سمت بلوار با

خیابان سراج از تقاطع تا کمربندی سمت راست.راست. 4-4کد   

پارسه تا خیابان سراج  بلوار باهنر جنوبی از تقاطع زاگرس تا میدان پارسه سمت راست.بلوار پاسارگادغربی از میدان

4-5کد سمت راست.بلوار زاگرس از تقاطع سراج تا باهنر جنوبی سمت راست  

میدان پارسه تا میثم شمالی سمت  بلوار باهنر جنوبی از تقاطع  باهنر تا میدان پارسه سمت راست.بلوار پاسارگاد از

راست.خیابان استاد فراشبندی از میثم شمالی تا استاد فراشبندی سمت راست، میثم شمالی از پاسارگاد تا خیابان 

 تقاطع باهنر سمت راست.

4-6کد  

تا میثم شمالی سمت بلوار باهنر جنوبی از میدان پارسه تا کمربندی سمت راست.کمربندی از باهنر جنوبی 

تا میدان پارسه  راست.خیابان میثم شمالی از کمربندی تا بلوار پاسارگاد سمت راست.بلوار پاسارگاد از میثم شمالی

.سمت راست  

4-7کد  

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 



  4منطقه پنجشنبه حدود اربعه

 

 بلوار امیر کبیر از فلکه فرودگاه تا چهارراه سرباز

 بلوار سرباز از چهارراه سرباز تا چهارراه هوابرد سمت راست

 خیابان استقالل از چهارراه هوابرد تا باسکول نادر سمت راست

 نادر تا فلکه فرودگاه سمت است خیابان انقالب از باسکول

بلوار استقالل از تقاطع بنفشه تا تقاطع هنگ سمت راست.خیابان هنگ از استقالل تا خیابان اصالح نژاد سمت 

بلوار بهشتی سمت راست.بلوار بهشتی از اصالح نژاد تا تقاطع بنفشه راست.خیابان اصالح نژاد از خیابان مرادپور تا 

 سمت راست

4-1کد   

هنگ تا بلوار انقالب سمت راست.بلوار انقالب از استقالل تا خیابان اصالح نژاد سمت فراطع بلوار استقالل از تق

تا خیابان مرادپور سمت راست.خیابان مرادپور از اصالح نژاد تا هنگ راست.خیابان اصالح نژاد از خیابان انقالب 

 سمت راست

4-2کد   

تا خیابان قدمگاه سمت راست.خیابان قدمگاه از انقالب تا بلوار بهشتی سمت بلوار انقالب از تقاطع اصالح نژاد 

راست.بلوار بهشتی از قدمگاه تا خیابان اصالح نژاد سمت راست.خیابان اصالح نژاد از بهشتی تا انقالب سمت 

 راست.

4-3کد   

تا خیابان قدمگاه سمت بلوار انقالب از قدمگاه تا بلوار بهشتی سمت راست.بلوار بهشتی از پل امیرکبیر 

4-4کد  راست.خیابان قدمگاه از بهشتی تا بلوار انقالب سمت راست.  

بلوار بهشتی از خیابان ایثارگران تا بلوار امیرکبیر سمت راست.بلوار امیرکبیر از پل تا آبیاری سمت راست.خیابان 

سمت راست.آبیاری تا تقاطع ایثارگران سمت راست.خیابان ایثارگران تا بلوار بهشتی  4-5کد    

بلوار امیرکبیر از آبیاری تا چهارراه سرباز سمت راست.بلوار سرباز از چهارراه تا خیابان اعتمادی سمت 

4-6کد  راست.خیابان اعتمادی از سرباز تا میدان آبیاری سمت راست.خیابان آبیاری از میدان تا بلوار امیرکبیر سمت راست.  

تا هوابرد سمت راست.بلوار استقالل از هوابرد تا بنفشه سمت راست.بلوار بهشتی از  بلوار سرباز از خیابان اعتمادی

تقاطع بنفشه تا خیابان ایثارگران سمت راست.خیابان ایثارگران تا تقاطع سمت راست.خیابان آبیاری از تقاطع تا 

 میدان آبیاری سمت راست.

4-7کد   

 
 
 
 
 
 
 
 


