
 5منطقه حدود اربعه روز شنبه 

 فروردین تا سر بلوار رحمت سمت راست 12بلوار رضوان از میدان 

 بلوار رحمت از سر بلوار رضوان تا سر بلوار عدالت جنوبی سمت راست

 بلوار عدالت جنوبی از سر بلوار رحمت تا میدان بسیج سمت راست

 فروردین سمت راست 12بلوار ارتش و )خیابان شهید حراف ( از میدان بسیج تا میدان 

خیابان شهید حراف از میدان بسیج تا سر خیابان الله سمت راست. خیابان الله از سر خیابان شهید حراف تا سر خیابان 

بلوار رحمت از سر خیابان سپاسی تا سپاسی سمت راست. خیابان سپاسی از سر خیابان الله تا بلوار رحمت سمت راست. 

 چهارراه زندان سمت راست. چهارراه زندان تا میدان بسیج سمت راست.

 5-1کد

خیابان الله از سر سپاسی تا چهارراه تحویلی سمت راست. چهارراه تحویلی سمت راست. چهارراه تحویلی تا فلکه ارتش 

ت سمت راست. بلواررحمت از سر احمدی جنوبی تا سر سمت راست. بلوار احمدی جنوبی از فلکه ارتش تا سررحم

 سپاسی سمت راست.

 5-2کد

فروردین تا سه راه دارالرحمه سمت راست. سه راه دارالرحمه تا  12فروردین سمت راست. فلکه  12فلکه ارتش تا فلکه 

 سر خیابان احمدی جنوبی سمت راست. احمدی جنوبی از بلواررحمت تا فلکه احمدی سمت راست.
 5-3دک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5منطقه حدود اربعه روز یکشنبه 

 بلوار عدالت جنوبی از سرروی سازی تا سر چهارراه زندان سمت راست

 بلوار رحمت از چهارراه زندان تا سر خیابان آقاباباخانی سمت راست

 خیابان آقاباباخانی از بلوار رحمت تا بلوار دولت سمت راست

 بلوار دولت از سر خیابان آقاباباخانی تا میدان دولت سمت راست

 بلوار گفتار از میدان دولت تا سر خیابان منطق سمت راست

 خیابان منطق از سر خیابان گفتار تا بلوار دولت هر دوسمت

بلوار عدالت از سر تند گویان تا چهارراه زندان سمت راست. بلوار رحمت از چهارراه زندان تا سر خیابان آقاباباخانی 

رحمت تا بلوار تند گویان سمت راست. بلوار تندگویان از سر آقاباباخانی تا بلوار  سمت راست. خیابان آقاباباخانی از بلوار

 رحمت سمت راست.

 5-1کد 

بلوار عدالت از سر خیابان دولت تا سر خیابان تند گویان سمت راست. بلوار تند گویان از بلوار عدالت تا سر خیابان 

ویان تا بلوار دولت سمت راست. بلوار دولت از سر خیابان آقاباباخانی آقاباباخانی سمت راست. خیابان آقاباباخانی از تند گ

 تا بلوار عدالت سمت راست.

 5-2کد 

بلوار عدالت از سر خیابان روی سازی تا سر خیابان دولت. بلوار دولت از تقاطع عدالت تا میدان دولت. خیابان گفتار از 

 طق از بلوار گفتار تا بلوار دولتدوسمت.میدان دولت تا سر خیابان منطق سمت راست. خیابان من
 5-3کد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5منطقه حدود اربعه روز دوشنبه 

 بلوار رحمت از سر خیابان آقاباباخانی تا سر خیابان هاشمی سمت راست

 سمت راست 42از سر خیابان بنی هاشمی تا سر کوچه 

 سر خیابان آقاباباخانیبلوار دولت از تقاطع بنی هاشمی تا 

 خیابان آقاباباخانی از دولت تا رحمت

بلوار رحمت از سر خیابان آقاباباخانی تا سر خیابان شهیداستعجاب. خیابان شهید استعجاب از سر بلوار رحمت تا خیابان 

راست. بلوار شهید فکوری از تقاطع استعجاب تا بلوار تندگویان سمت راست. بلوار تندگویان از تقاطع شهید فعال سمت 

 فکوری تا سر خیابان آقاباباخانی سمت راست. خیابان آقاباباخانی از تندگویان تا بلوار رحمت سمت راست.
 5-1کد

راست. خیابان شهید فعال از تقاطع استعجاب تا سر بلوار بلوار تندگویان از سر خیابان آقاباباخانی تا تقاطع استعجاب سمت 

دولت سمت راست. بلوار دولت از سر خیابان فعال تا سرخیابان سپاه جنوبی سمت راست. خیابان سپاه جنوبی از بلوار 

 دولت تا تندگویان سمت راست.
 5-2کد

ی از بلوار رحمت تا بلوار دولت سمت بلوار رحمت از سر استعجاب تا سر بنی هاشمی سمت راست. خیابان بنی هاشم

راست. بلوار دولت از خیابان بنی هاشمی تا سر خیابان شهید فعال سمت راست. بلوار فعال از سر خیابان دولت تا بلوار 

 رحمت سمت راست.
 5-3کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5منطقه  حدود اربعه روز سه شنبه

 بلوار رحمت از سر بنی هاشمی تا سر خیابان ابوذر غفاری سمت راست.

 ابوذر غفاری از رحمت تا سر خیابان دولت

 بلوار دولت از سر ابوذر غفاری تا تقاطع خیابان بنی هاشمی

 خیابان بنی هاشمی از سر بلوار دولت تا بلوار رحمت

مسلم سمت  33بلوار رحمت از سر بنی هاشمی تا سر خیابان مسلم سمت راست. خیابان مسلم از سر بلوار رحمت تا کوچه 

 تا بلوار رحمت. 33مسلم تا بنی هاشمی سمت راست. خیابان بنی هاشمی از کوچه  33راست. کوچه 
 5-1کد

بوذر غفاری از رحمت تا سر خیابان راستی سمت بلوار رحمت از سر مسلم تا بلوار ابوذر غفاری سمت راست. بلوار ا

راست. خیابان راستی از بلوار ابوذر غفاری تا خیابان مسلم سمت راست. خیابان مسلم از تقاطع سجاد تا بلوار رحمت سمت 

 راست.

 5-2کد

ت راست. خیابان خیابان سجاد از تقاطع مسلم تا ابوذر غفاری سمت راست. بلوار دولت از ابوذر غفاری تا بنی هاشمی سم

 بنی هاشمی تا خیابان سجاد. 33بنی هاشمی سمت راست. از کوچه  33بنی هاشمی از سر دولت تا سر کوچه 
 5-3کد

 

 

 

 

 5منطقه حدود اربعه روز چهارشنبه 

 بلوارعدالت از چهارراه کمربندی تا سرخیابان روی سازی

 خیابان روی سازی تا بلوار قائم سمت راست

 بلوار قائم ازسر خیابان پیوند تاسرکمربندی سمت راست

 کمربندی از سرقائم تابلوار عدالت

(سمت راست. خیابان حجاب ازبلوارعدالت تا خیابان گفتار 47بلوارعدالت از چهارراه کمربندی تا سرخیابان حجاب )کوچه

 عدل تا کمربندی سمت راست. کمربندی ازسر گفتار تابلوار عدالت سمت راست.سمت راست. ازبلوارگفتار ازسر 
 5-1کد

( تاسر روی سازی سمت راست. بلوار روی سازی ازبلوار عدالت تاسر خیابان 47بلوارعدالت ازسر خیابان حجاب )کوچه

یعی تا خیابان عدل. خیابان عدل رفیعی سمت راست. خیابان رفیعی از روی سازی تا گفتارسمت راست. خیابان گفتار ازسر رب

 از گفتار تا بلوار عدالت سمت راست.

 5-2کد

بلوار پیوند از سرگفتار تا خیابان قائم سمت راست. خیابان قائم ازسر پیوند تا کمربندی سمت راست. کمربندی ازسر خیابان 

 راست.قائم تاسر گفتار سمت راست. خیابان گفتار از کمربندی تا سر خیابان پیوند سمت 
 5-3کد

 

 

 

 



 5منطقهحدود اربعه روز پنجشنبه 

 بلوار دولت از میدان دولت تا تقاطع بلوار ابوذرغفاری سمت راست

 بلوار ابوذر غفاری از تقاطع دولت تا خیابان محراب سمت راست

 خیابان محراب از تقاطع ابوذر غفاری تا کمربندی سلطان آباد سمت راست

 کمربندی از محراب تا بلوار قائم سمت راست

بلوار دولت از میدان دولت تا خیابان بنی هاشمی سمت راست. خیابان بنی هاشمی از دولت تا کمربندی سمت راست. خیابان 

قائم تا کمربندی از بنی هاشمی تا خیابان قائم سمت راست. بلوار قائم از کمربندی تا سر پیوند سمت راست. خیابان پیوند از 

 گفتار سمت راست. خیابان گفتار ار سر خیابان پیوند تا میدان دولت.

 5-1کد

بلوار دولت از خیابان بنی هاشمی تا نواب صفوی سمت راست. خیابان نواب صفوی از دولت تا کمربندی سمت راست. 

 ع دولت سمت راست.کمربندی از نواب صفوی تا بنی هاشمی سمت راست. بلوار بنی هاشمی از کمربندی تا تقاط
 5-2کد

بلوار دولت از نواب صفوی تا بلوار ابوذر غفاری سمت راست. ابوذر غفاری از دولت تا تقاطع محراب سمت راست. کمربندی 

از محراب تا سر نواب صفوی سمت راست. نواب صفوی از کمربندی تا سر بلوار دولت سمت راست.خیابان محراب ازسر 

 مت راست.ابوذر غفاری تا کمربندی س

 5-3کد

 


