مشترکان محترم تهرانی

با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش بی سابقه مصرف انرژی برق و نیز محدودیت منابع تولید انرژی ،صنعت برق ضمن عذرخواهی ناگزیر به پیش بینی
اعمال محدودیت بار در شبکه های توزیع برق شهر تهران می باشد.
بر همین اساس به اطالع می رساند شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور سهولت دسترسی مشترکان به جدول زمانبندی محدودیت احتمالی
بار تا پایان اجرای این طرح ،نسبت به گروه بندی مناطق در پنج دسته و براساس ساعت زمانی مشخص اقدام کرده است.
مشترکان می توانند با مراجعه به جدول ذیل و بر اساس منطقه برق و آدرس محل سکونت خود ،گروه بندی خود را مشخص و از زمانبندی احتمالی اعمال
محدودیت اطالع حاصل نمایند.
شایان ذکر است گروه بندی اعالم شده تا اطالع بعدی ثابت می باشد و صرفا جدول زمانبندی تغییر خواهد کرد.

جدول زمانبندی اجرای مدیریت اضطراری بار در روز سه شنبه79/5/2

جدول زمانبندی اجرای مدیریت اضطراری بار در روز چهار شنبه 79/5/3

ردیف

ساعت احتمالی اجرای مدیریت اضطراری بار

بلوک های تعیین شده

ردیف

ساعت احتمالی اجرای مدیریت اضطراری بار

بلوک های تعیین شده

1

9-11

M–N–J-L

1

9-11

A–B–C-D

2

11-11

P-Q-R-S

2

11-11

F–G–H-K

1

11-11

T–U–V-W

1

11-11

M–N–J-L

4

11-11

A–B–C-D

4

11-11

P-Q-R-S

1

11-19

F–G–H-K

1

11-19

T–U–V-W

جدول گروه بندی مناطق:

آدرس

نام منطقه برق

گروه

افسریه

A

افسریه

F

افسریه

J

افسریه

p

مسگر آباد-جاده خاوران جنب بازار مصالح -ابتدای خ مظاهر -مسعودیه خ ابومسلم -بلوار ابوذر-اسالم آباد 1-راه افسریه

افسریه

T

بلوار ابوذر-خ پیروزی-خ پرستار-بلوار تختی -بلوار هجرت-اتوبان افسریه-خ مقداد-م کالهدوز نرسیده به بیمارستان ارتش-اتوبان محالتی

آزادی

B

بزرگراه بسیج-جنب پادگان 12متری حمزه(گارد)-قصر فیروزه-2بلوار ابوذر  -خ افراسیابی نبش خ ولیعصر-میدان 21آبان -نبرد جنوبی -خ شمشاد
شهرک گلها  -اتوبان محالتی  -خ عالمه امینی  -بلوار آهنگ -خ اصفهانک  -غیاثی م سعیدی 1-راه افسریه 13-متری قصر فیروزه-مسعودیهخ ابومسلم-خ غیاثی  -خ خاوران م خراسان
بلوار آهنگ -خ نبرد  -افسریه خ23متری دوم(محدوده  13تا- )53اتوبان محالتی پشت دیوار صوتی مقابل خ 53افسریه-بلوار ابوذر -خ بهشتی-
خ غیاثی -خ شاهد نرسیده به م غیاثی -بزرگراه محالتی  -اتوبان افسریه  -افسریه23متری دوم و سوم-شهرک قصر فیروزه-م کالهدوز-شهرک
کالهدوز-بلوار هجرت -شهرک غدیر
خ پرستار  -آهنگ روبروی دانشگاه آزاد  -خ زمزم  -خ کوثر بازار گل -نبرد جنوبی شرق فرهنگسرای خاوران -افسریه خ 12بین 23متری اول و
اتوبان-خ  25بین 23متری اول و دوم-بلوار ابوذر پارک فتح -بلوار ابوذر پل ششم خ آقاجانلو-خاوران ابتدای نبرد جنوبی-خاوران جنب فرهنگسرا-
اتوبان محالتی خ آهنگ 13متری شاهد-خ ده حقی-خ نبرد بعد از خ زمزم-اراضی سلیمانیه-بلوار ابوذر پل 3خ وحدت-خ افراسیابی خ نبرد شمالی
سازمان آب  -مسعودیه خ ابومسلم -خ مظاهر  -م خراسان -خ خاوران پاسدار گمنام  -شهرک قصر فیروزه-اتوبان افسریه باالتر از پادگان بسیج
خ فهمیده-شهرک قصر فیروزه  -2افسریه خ 13بین 23متری اول و اتوبان- -بلوار هجرت-افسریه بین 23متری دوم و سوم

بلوار رسالت 5-راه ناسیونال--بلوار الهام -بهار شمالی -بلوار کوهک  -داخلی پارک چیتگر -ضلع غربی و شمالی مجموعه ورزشی آزادی-خ32و35
بلوار دهکده-ایران سب-روبروی فرش مهیار-جاده مخصوص کرج خ جالل-کبریت سازی -جهان -خ جهاد جنوبی -خ عاشری -کیلومتر22جاده
مخصوص کرج خ -12کیلومتر22جاده مخصوص شرکت پارس الکتریک-بلوار گلها و بلوار الله تهرانسر -طهماسبی -طالبی-سازمان هواشناسی-
بزرگراه فتح  -تهرانسر-شهرک هواپیمایی -بلوار اصلی و بلوار یاس -اتوبان تهران کرج بعد از پیکان شهر-جاده مخصوص خ جامگان5-راه
ناسیونال-خ 31مخصوص -گلستانک-ک 21جاده مخصوص-شهرک راه آهن-شهید باقری-مجتمع خیام-همت آزاد شهر -شهرک الله -زیبا

دشت-شهرک صدرا -بلوار جهاد -شهرک یاس-شهرک کوثر-پارک جنگلی -بلوار گلها 21متری اول -انتهای همت قسمت شمال م المپیک-بلوار
دهکده -اتوبان همت خروجی آزادشهر-شهرک رسا-شهرک صیاد-روبروی شهید باقری-

خ31جاده مخصوص-خ هزار دستان-کرمان خودرو-چهارراه برنز-خ 15جاده مخصوص-محدوده شرکت آما-خ دارو پخش-ک 22جاده مخصوص-
قرقره زیبا -کارخانه سایپا -بلوار پژوهش -فاز 1باقری -بلوار اقاقیا -شهرک باقری-شهرک نمونه-شهرک راه آهن-هاشم زاده-شهرک چشمه-
آزادی

G

آزادی

L

آزادی

Q

شهرک الله -زیبادشت -خ لطیف جباری-ک 23و 21جاده قدیم-خ 25جاده مخصوص -وردآورد(خ ازادی و گلزار)-خ آبفر---آزادراه تهران کرج-
بدر-براتعلی قربانی-بعثت-بلوار پژوهش-بلوار53متری;بهارستان ،بوستان ;;پارس خزر;پروفیل پارس;جاده شهرے چشمه;جهاد;;حسین نژاد;خ
سروش;خ بنفشه ;داخلی پارک جنگلی چیتگر;زامیاد;2خ سپیده;،سروستان ;شهدای ایران خودرو; ش علیرضا کاهه; ش غالمرضا عاشری; ش
غالمرضا قربانی; ش محسن قیدر; ش محمود پوری; ش مصطفی خمینی;صفین;غالمرضا جالل;قدس
دارو پخش-خاور پخش-بلوار پژوهش  -چیتگر شمالی -خ احد-شهرک دژبان-خ لطیف-ملک-نخ زرین-شرکت سایپا-ش دانشگاه شریف -وردیج
و واریش-خ نسیم-بلوار گلستانک -شرکت رهام گاز-اختصاصی شرکت آما -تعاونی آگاهی-مرکز تعویض پالک-شهرک باقری-شهرک روغن
نباتی-شهرک راه آهن -کیلومتر 5جاده مخصوص(اختصاصی جنرال تایر) -اختصاصی کارخانه پارس متال-خ جالل-شهرک استقالل -خ تعاون-
خ رضا
کارخانه پارس خودرو --استادیوم ازادی -شهرک آزادی -بلوار نبی اکرم-شهرک فرهنگیان-خ ارج-غرب استایوم ازادی-بلوار دهکده-بلوار
تعاون-خ مرادی-اختصاصی-روبروی پارس تایر-بلوار اصلی تهرانسر-خ رنگین5-راه صدف-شهرک دریا-کوچه-21خ پارس متال-خ نخ زرین-
جاده مخصوص کرج محدوده شرکت پیکو-تهرانسر خ قباد-بلوار آالله-کیلومتر 21تا 23مخصوص-خ سامان-خ کوهک -کیلومتر5تا 2جاده
مخصوص-محدوده کارخانه ارج-خ جهاد جنوبی-نام قبلی البرز53-متری معنوی-خ عبیدی  -بلوار بهشتی -شهرک فاطمه الزهرا-بلوار اروند -خ
عاشری-تقاطع آزادگان و جاده مخصوص-بلوار کوهک-خ قباد و ششم-گلستانک-خ زامیاد-جاده مخصوص محدوده کاشی ایرانا-
اختصاصی(کیلومتر  1جاده مخصوص) -خ سپاه اسالم-شهرک دانشگاه تهران-مخصوص خ -12جاده قدیم بعد از پالست ایران-جاده مخصوص بعد
از 5راه ایران خودرو-کیلومتر 3/1جاده قدیم-آزاد شهر انتهای بلوار53متری شهرداری

جاده مخصوص خ جهاد جنوبی -ک23جاده مخصوص-خ 11جاده مخصوص-جنب شرکت بهمن آباد-خ 13جاده مخصوص-شرکت مینو-شرکت
کروز-خ عاشری-دکتر عبیدی -شرکت لقمان-مجتمع بنیاد-خیام-قائم-شهید باقری -شرق شهرک باقری -آزاد شهر-برجهای آسمان-خرازی

آزادی

V

بعثت

C

بعثت

H

خ 22شهریور -خ خاوران-کیانشهر خ روان بخش-شهرک سعیدیه  -انتهای شمالی رجب زاده -شهرک شهدا

بعثت

M

خاوران نرسیده به شهرک کاروان جنب گورستان -خ22شهریور-خیابان خاوران -شهرک سعیدیه-مشیریه

بعثت

R

بعثت

U

بوعلی

D

تهران نو-ایستگاه فرودگاه -خ گرگان و عظیم پور -خ بنی هاشم جنوبی-مجیدیه جنوبی

بوعلی

K

تهران نو و وحیدیه-نظام اباد شمالی اردیبهشت -نظام اباد و سبالن-خ مدنی خ پازوکی

بوعلی

N

بوعلی

S

ورودی شهرک سرو-شهرک چیتگر-ک 25و 13جاده مخصوص -کفش بال-جاده مخصوص محدوده کاروانسرای سنگی -ورد آورد شرکت قطعات
فوالدی-بلوار گلستانک -تحقیقات خودرو-جاده قدیم محدوده اموال تملیکی - -خ بالل حبشی-بلوار جامگان-خ 31جاده مخصوص
اتوبان بعثت شهرک سجادیه-خ فداییان نرسیده به بعثت-خ تختی-خ زنگنه -مهرگان -خزانه 1-راه فرح اباد-م شوش ضلع غربی ابتدای خ
فداییان-شهرک 25معصوم 12متری بعثت-اتوبان ازادگان ابتدای 12متری مطهری-جاده خاوران شهرک کاروان خ سجاد نرسیده به معروف-شهرک
کاروان انتهای خ نخلی -شهرک رضویه-شهرک مشیریه خ 13متری صالحی-خ سازمان آب  -ابتدای خراسان  -خ دهلوی-خ خاوران-خ ناصری-
آزادگان میدان بسیج

شهرک کاروان  -خ خاوران1-راه افسریه-اتوبان بعثت-خ هاشم اباد-مشیریه -خ امام خمینی13-متری اعظم-خ 13متری صالحی-شوش شرقی-
خ غمخوار-شهرزاد نرسیده به منصور-بعثت خ صابونیان-صابونیان بعد از سمیعی -م شوش خ فداییان-م هرندی جنب ورزشگاه-خ هرندی-خ
شوش نبش خ هرندی-خ صابونچی-خ شوش غربی -خ رجایی
خ خزانه-خ رجایی-خ وحدت اسالمی -اتوبان بعثت-روبروی مخابرات-ضلع غربی ریل راه آهن -خزانه خ عباسی-اتوبان بعثت بعد از صابونیان
جنوب پارک خزانه -خ پارک-خ تقوی بعد از هاشمی-خزانه شمالی-خ22شهریور جنوبی-کیانشهر خ کیخسرو-خ قربان زاده-انتهای اتابک-خ
خاوران خ ذوالفقاری

زرکش-تسلیحات-نظام آباد امیر شرقی-خ مدنی ده متری دهقان-نظام اباد جنب مترو مدنی-محدوده بهار شیراز-م سپاه خ آمل-خ شریعتی خ
سپاه -خ شریعتی خ مطهری-تقاطع کلیم کاشانی و سلیم-خ نامجو-ک خاک سرشت-خ سپاه خ سرباز-سبالن شمالی-نظام آباد-سیاوش -آب
موتور-وحیدیه-خ مدنی5-راه نظام اباد
مسیل باختر -اطمیشی-مجیدیه جنوبی-حشمتیه-شریعتی خ پلیس-سید خندان خ جهان تربیت-خ قدوسی----استاد حسن بنا میرشریفی و
صالحی  -حاجی پور  -کرمان جنوبی خ صافی

بوعلی

W

بهمن

A

بهمن

F

بهمن

J

بهمن

P

بهمن

T

بیهقی

B

بیهقی

G

پیچ شمیران21-متری اول مجیدیه-سوسن اب  -خ لشگر -خ سپاه خ سرباز  -خ سمیه  -خ بهار-خواجه نصیر-خ شریعتی ک محسنی-خ اجاره
دار خ هجرتی
خانی آباد نو( میعاد جنوبی -میثاق جنوبی) -خ میثاق -بهمنیار-شهرک فرهنگیان -یاخچی آباد شهرک وصال-خانی آباد نو(قسمتی از شهرک
بستان-خ ماهور) -تره بار -عبدل آباد ( بخشایش)-شهرک احمد خمینی(حسینی) -بلوار شقایق
خانی اباد نو(خ میعاد-شهرک بستان-خ اموزگار) -عبدل آبادخ لقمان و شکوفه-نعمت آباد شهرک احمدیه خ حسینی-شهرک لقمان-محدوده
پاسگاه نعمت آباد -خالزیر-نعمت آباد(سهیل-طالقانی -میرزایی)  -خ نور -خ لطیفی نازی آباد -جوادیه قلعه مرغی -نواب -نازی آباد(خ پارس-
خ اکبر مشهدی -خ نیکنام شمالی)-نازی آباد( خ خالقی -خ شیرمحمدی-میعاد شمالی -خ بهمنیار)-جوادیه (23متری اول-خ امام یاری -خ
دارابی)-اتوبان شهید تندگویان ،خ نیلوفر;خ میعاد;خ میثاق;خ ماهور;خ ش محمد قنبری;خ شصت ویکم;خ بنفشه;
خالزیر(سهیل) -شهرک احمدیه(بهشتی)-نعمت آباد دولتخواه-بزرگراه ازادگان نرسیده به خالزیر-اتوبان کاظمی م جهاد پشت م تره بار-علی آباد
پاکدانه شرقی-جاده ساوه خ اسماعیل آباد-دولتخواه(محدوده پارک نرگس)خالزیر شهرک بخارایی-دولتخان خ شکری-بزرگراه سعیدی خ سهیل-
--نازی آباد(خ بهمنیار-خ خالقی پور-برادران احدی-توالیی-پارس-گودرزی)23-متری جوادیه13-متری جوادیه-نازی آباد(بازار دوم  -خ عراقی-خ
مدائن)-نازی آباد(خ اکبر مشهدی-خ توالیی-خ مدائن-خ بدلی گیوی-خ اوجانی)شوش غربی  -راه آهن-اتوبان بعثت نرسیده به م بهمن-خ شوش
نعمت آباد -عبدل آباد-یاخچی آباد-خ شریعتی-بسیج-شهرک شریعتی-گلچین-خ ابوذر-خ زمزم-بلوار جوانه-فالح-بازار مبل-نعمت آباد-اتوبان چراغی
خانی آباد نو-خ میعاد جنوبی-شهرک وصال-آهن مکان-یاخچی آباد(خ شریعتی -خ تاجیک -خ بهمنیار)-نازی آباد533دستگاه -خانی آباد خ
لطیفی-تندگویان-نازی آباد -خ فاطمی-نواب-جوادیه-خ قلعه مرغی-شهرک شریعتی-م بهمن-بوستان والیت-عبدل آباد خ شکوفه-خ احسانی-
میدان تره بار-بلوار جوانه-نعمت اباد-شقایق-مطهری
خ وزرا-قائم مقام خ1و2و5و21و23و22و-25بخارست  -بلوار بیهقی-میرزای شیرازی-قائم مقام فراهانی-بهشتی -ولیعصر -ساعی -دلبسته-ونک
گاندی-مالصدرا-خ پردیس-بزرگراه حقانی جهان کودک-آفریقا -
خ آفریقا-خ جردن-ارمغان غربی -بهرامی-مهرشاد-شیخ بهایی-امداد-ده ونک -خ ونک-خ دانشور شرقی -خدامی -گلشهر-گلفام-ناهید
شرقی -میرزای شیرازی -سرافراز-کوه نور -دریای نور

قسمتی از الهیه-جردن-بلوار آفریقا-جام جم -ساختمان نیروگاه پخش-اختصاصی وزارت نیرو-رشید یاسمی -خ اسفندیاری-کردستان تقاطع
بیهقی

L

بیهقی

Q

بیهقی

V

پاسداران

C

نیایش -خ یوسف آباد محدوده خ 21تا -11خ بیستون-دانشکده فنی-م سلماس-فتحی شقاقی -جهان آرا-خ آزادگان-تقاطع کردستان و حکیم-
کردستان ضلع غرب-اختصاصی ونک پارک -همت تقاطع شیخ بهایی -خ برزیل غربی-شیراز جنوبی -چهارراه -ASPیوسف آباد خ مستوفی -خ
عباسپور-کردستان خ-15محدوده خ 31و31و15و 11اسد ابادی-شهید فالحی
اتوبان رسالت -م آرژانتین-آفریقا-اسفندیاری-بابک مرکزی-تندیس-خ ونک-خدامی -عطار-میرداماد-دیدار-صانعی-کوی کمان-میرداماد
غربی جنب آزمایشگاه مسعود-میرداماد ضلع جنوب شرقی 5راه آفریقا-دانشگاه خواجه نصیر-خ احمد قصیر-خ بخارست خ 1و23و21و-25میدان
آرژانتین-چمران رمپ چمران و همت-شهرک والفجر-شیراز جنوبی-شیخ بهایی جنوبی انرژی اتمی جنوبی-خ مالصدرا  -م ونک-ولیعصر روبروی
میرداماد-غرب میرداماد-تونل نیایش-شیراز شمالی-توانیر شمالی-خ ولیعصر باالتر از بیمارستان دی-کارگر شمالی-بلوار ناهید -خ هتل استقالل-
داخلی پارک ملت-اختصاصی نمایشگاه بین المللی-چهلستون-میرزای شیرازی -مطهری-وزرا-بهشتی-سرافراز-قائم مقام5-راه وزرا-شیخ بهایی
شمالی و جنوبی-شیراز شمالی و جنوبی-گاندی-خ خوارزم-گرمسار غربی-گلشن-عباسپور-خ شهریار-الریجانی-خ سهیل-نظامی گنجوی-
رستگاران -خ دوستان
م آرژانتین خ الوند 15-افریقا11-وزرا-توانیر-برزیل-عباسپور-روبروی پارک ساعی-ابشار12-وزرا -خ احمد قصیر-خ5و23بخارست -اراضی
عباس آباد22 -گاندی-محدوده گاندی 2الی-5آفریقا-خشایار-ظفر-پیروز-فروزان-بابک مرکزی-چهرازی-رشید یاسمی -ساختمان های اسکان-
خ دامن افشار-جردن آناهیتا-شیخ بهایی شمالی-ارمغان غربی-خ اسد آبادی -خ مدبر-اشک شهر-م فرهنگ-خ فجر -خ زره پوش-امیر اباد خ
آزادگان -خ جانبازان-تقاطع کردستان و رسالت-گیشا خ پیروزی-پرنده-امیر اباد شمالی خ کارگر -خ سئول-م شیخ بهایی-پیروزان-اختصاصی
هتل استقالل-خ ونک-م پیروزان-شهرک فجر-شهرک نور-نمایشگاه بین المللی
اختیاریه-فرمانیه دیباجی شمالی-م اختیاریه-حسین اباد-لویزان-قسمتی از فرمانیه-رستم اباد-بانک مرکزی-چاپخانه روزنامه اطالعات-بزرگراه
حقانی موزه جواهرات بانک مرکزی-قسمتی از شرق استادیوم کشوری-مرکز فرهنگستان-فرهنگستان زبان و ادبیات-قسمتهایی از مجیدیه
شمالی-محدوده خ خواجه عبداهلل;---حقانی; بلوار میرداماد،میدان مادر-میدان کتابی-خ وزیری پور;خ ورزش;خ نفت جنوبی;خ مریم;خ
الهیجان;خ گل نبی;خ کوشا;خ جلفاخ کاویان غربی;خ کاویان شرقی;خ کاووسی;خ کاظمی;خ کازرون جنوبی;خ شریعتی ،خ قبا;خ فرجامی;خ
شهیم;خ شنگرف;خ شمس تبریزی;خ شقاقی;;خ شاه نظری;خ سیمرغ;خ رودبارغربی;خ رودبارشرقی;خ رامین;خ رازان جنوبی(حصاری);خ
خواجوی;خ چلچله;;خ تابان;خ پیشداد;خ پگاه;خ برادران باغیانی;خ اطالعات;خ ارسباران;;بلوار مجتبایی;بلوار دیانا;

قسمتی از محدوده میدان مادر -قسمتی از شمال میرداماد و زرگنده-خ صالح-دروس خ یارمحمدی-بلوار شهرزاد خ شیدایی-دروس چاله هرز-
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R

پاسداران

U

تهرانپارس

D

تهرانپارس

K

تهرانپارس

N

تهرانپارس

S

قیطریه خ هنگامه-خ قیطریه روبروی خ اخالقی-خ دولت بلوار کاوه-پاسداران ابتدای گلستان یکم-پاسداران پایدار فر-دروس خ یخچال-خ
وارسته-مرکز تلفن مفتح و بانک مرکزی-محدوده سه راه ضرابخانه-محدوده خ گل نبی و م فرخی-خ شریعتی محدوده دو راهی قلهک-محدوده
خ قبا و قسمتی از خ پاسداران-خ ظفر -تونل نیایش-
میرداماد محدوده بیمارستان علی اصغر-پلیس  223و کتابخانه ملی -موزه دفاع مقدس -محدوده ای از منطقه ظفر---خ فرید افشار---قسمتی از
محدوده خ دروس-چاله هرز-خ شریعتی پارک شریعتی-خ میرداماد جنب برج نگین -میرداماد جنب تاالر نگاه-پاسداران اول بهستان یکم-دروس
خ محسنیان-خ دولت 1راه نشاط
بزرگراه رسالت -مجتمع امام -قسمتی از محدوده خواجه عبداهلل-خواجه عبداهلل انصاری خ عراقی-شریعتی اطراف حسینیه ارشاد-محدوده شرق
استادیوم کشوری-محدوده م کاخ جوانان-خ دبستان ---
مجتمع امام-محدوده -محدوده خ دستور و سهیل -منطقه دروس-قسمت هایی از محدوده خ پاسداران -ضلع شمالی محدوده خواجه عبداهلل-
قسمت هایی از مجیدیه شمالی -محدوده خ کرد-قسمتی از محدوده ریحانی-محدوده م مبارک آباد-مرکز سوییچینگ ایرانسل-محدوده خ بنی
هاشم و عراقی-محدوده تپه شمس آباد-خ عراقی و کشوری
خ جشنواره خ درختی5-راه تیرانداز و باشگاه تهران-اطراف بلوار پروین-قسمتی از خ احسان تهرانپارس -قسمتی از خ سازمان آب(نشوه)-
محدوده خ 213تهرانپارس-بلوار وفادار-و رهبر-قسمتی از خاک سفید-محدوده خ استخر-تقاطع خ سازمان اب و کوچه شیدایی-خ 21شرقی و
غربی اتحاد-ده تلو و شهرک هوا فضا و ناحیه لواسان -قسمتی از شهرک حکیمیه و شهرک امام حسین و کوی دانشگاه -کارخانه آزمایش-کوچه
های شرقی ابتدای خ سازمان آب -فلکه اول تهرانپارس
خ احسان-خ سازمان آب خ وفادار -بلوار عباسپور-ابتدای زین الدین جنب اتحاد-حکیمیه والفجر-خ اتحاد-سازمان آب نبش خ -1اتحاد خ
1شرقی -زین الدین تقاطع احسان-بهار آزادی نبش الله-خ وفادار بعد از دوراهی رهبر -خ احسان خ-22محدوده خ رشید  -اطراف فلکه اول
تهرانپارس
ضلع شمال جاده دماوند از کارخانه فیلیپس تا 1راه تهرانپارس-قسمتی از خاک سفید-قسمتی از جنوب جاده دماوند-قسمتی از خ 13متری خ
اتحاد-روستاهای چمن آب و یان چشمه و هاجر آباد-خ جشنواره-خ زهدی-شهرک فرهنگیان -شهرک توحید تهرانپارس-بلوار پروین1-راه
استخر-خ وفادار-خ اتحاد خ3غربی-جاده آبعلی-خ سازمان آب 2غربی-از شهرک حیکیمه دانشگاه بهداشت محیط کار-محدوده سازمان آب
حیکیمیه و اطراف-قسمتی از شهرک والفجر و خانه گستر -ده سرخه حصار-شهرک آجا
محدوده غرب فلکه تهرانپارس-قسمتی از محدوده اتوبان باقری -اتوبان بابایی
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خیام

J
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دانشگاه
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قسمتی از خاک سفید-محدوده شهرک قنات کوثر-شهرک وزارت دارایی-محدوده بین فلکه1و5تهرانپارس-اتوبان بابایی
خ 13تیر-جمهوری(محدوده ملت-الله زار -سعدی)-خ مصطفی خمینی-امیرکبیر(ملت تا نرسیده به م امام خمینی)-جمهوری -خ ملت -خ
اکباتان-خ سعدی بعد از جمهوری روبروی باغ سپهساالر
م اعدام-پور اهلل وردی(صولت نظام)-بازار عباس آباد ک کبابیها -بازار ک حمام چال-خ خیام 5راه گلوبندک-خ خیام دروزاه نو ک محمدی-بازارچه
سعادت ک حسینی نو-خیام جنوبی باغ انگوری-خ مختاری خ حمداهلل اکرم-خ وحدت اسالمی خ خسرو جدی-شوش جنب علی عطار حمیدی-
23خرداد-خ داور-اتوبان آهنگ نرسیده به 22شهریور-خ23خرداد بازار آهنگران-خ مولوی خ مصطفی خمینی-خ 23خرداد پاساژ علمی
خ امام خمینی -خ فیاض بخش-پارک الله -پایانه فیاض بخش-میدان امام خیمنی-خ سرهنگ سخایی-خ خیام -خ قورخانه-خ وحدت اسالمی-
خ23خرداد-خ مولوی-خ شهرداری-شوش غربی-خ مادر-خ صاحب جمع-خ مولوی باالتر از انبار گندم -شمال غربی م شوش جنب سینما-خ
مولوی خ ادیب-بازار حضرتی-بازار ارامنه-ک حمام چال-بازار حاج ابوالفتح-مسجد ارک-بازار بزرگ-ناصر خسرو-خ صور اسرافیل5-راه
گلوبندک-بازار عباس آباد -مسجد امام-ک زید اول-پاچنار-خ جمهوری بعد از فردوسی -خ الله زار -ضلع شمال م امام خمینی-الله زار بعد از ک
خندان-خ تختی-گذر لوطی صالح-خ مولوی ک شاه حسینی-فروشگاه قدس-بازار مسگرها-حمام چال-بازارچه طرخانی
وزارت خارجه-خ13تیر-خ جمهوری 5راه استانبول-خ فیاض بخش-خ نبرد-خ فردوسی -خ الله زار نو-وحدت اسالمی23-خرداد غربی-م امام
خمینی-خ اکباتان-پامنار  -ک مروی-ناصر خسرو-پامنارشمالی نرسیده به امیر کبیر-خ مصطفی خمینی-خ خیام-بازارچه طرخانی -خ امیر کبیر-
خ ملت-سعدی جنوبی
بلوار رسالت-بلوار آسیا-بهار جنوبی-شهرک آپادانا-فاز1اکباتان-بازارچه سنتی فاز-2فردوس-2بلوار شقایق خ12شرقی-پروانه جنوبی-استادیوم
آزادی-خ توحید-خ آزادی-خ پرچم-خوش شمالی-نصرت-ستایش-تهران ویال-خ نیروگاه طرشت-ستارخان-رحیمی اصل-جهانی نسب-ایثار-
دانش-فرشتگان-دریان نو-توکلی -پاک جنوبی-زنجان-بهبودی-خسرو جنوبی-کاشانی پور-شیخ فضل اهلل-بلوار سهرورد-بلوار تیموری-بلوار
تعاون-بلوار آالله-تقاطع بلوار آسیا و فردوس-کاشانی-خ ورزی-بلوار فردوس غرب
آزادی-بهبودی-خسرو جنوبی-خ صحرا-اطاعتی-جالل آل احمد-پاس فرهنگیان-حبیب اللهی -یادگار امام -مستعانیه-همایون شهر جنوبی-
شادمان-شادمهر-بلوار صالحی -قاسمی-م تیموری-شهید گالب -خ سازمان برنامه-اتوبان ستاری خ-21فلکه دوم صادقیه-گلناز جنوبی -شهدای
صادقیه-خ کاشانی پور-اردالن-شیخ فضل اهلل -خ گیشا محدوده12تا-51باقر خان-ستارخان-خ نیایش-بلوار فردوس-خ باصفا-خ عقیل-خ علی
حسینی--بزرگراه جالل آل احمد; آیت اهلل اشرفی اصفهانی  ،محمد علی جناح-خ ستارخان;خ سازمان آب غربی ،بلوار فردوس ،بلوار شهدای
صادقیه;بلوار ابوذر،خ پیامبر،خ نیلوفر;خ ناهید;خ میثم;خ مهران;خ مقداد;خ مبارزان;خ گلستان ;خ گلزار ;خ گلدشت;خ گل افشان;خ کاظم
آبان;خ قیام;;خ ش حمیدرضا شالی;خ ش مصطفی تاجیک;خ ش محمد شهبازپور;خ ش محب علی،خ ش علیرضا شریفی;خ ش عرب

حسینی;خ ش عباس اعتمادیان;خ ش طاهریان;خ ش سعید گالب;خ ش سعید فهیمی;خ ش رضا تراکمه;;خ ش داود اسکندرزاده;خ ش
حمیدرضا شالی;خ سلمان فارسی;

فاز 2و1و 1اکباتان-شهرک آپادانا-خ جناح-خ مرزداران-البرز-سپهر-جانبازان-جالل آل احمد-سازمان آب -ابراهیمی-خسرو شمالی-ستارخان-
دانشگاه
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دانشگاه

Q

دانشگاه

V

رودکی

C

رودکی

H

رودکی

M

رودکی

R

کوهدشت-کوی کیهان -چهارباغ غربی -شربیانی-بلوار رسالت-سازمان برنامه -23.13خ برات لو -بلوار شقایق -بلوار فردوس-سازمان برنامه از
کاشانی تا بلوار فردوس-خ21مرکزی-بلوار الهام -شهر زیبا -بلوار تعاون-انتهای شهران خ خاکی -بلوار اندیشه
شهرک فکوری-خ آزادی-خ1A-اکباتان-بلوک 5Aفاز1اکباتان-بلوک های25و21و21و -25فاز1اکباتان-بلوک های 21و23و 22فاز 2اکباتان-بلوک
-1Aخ اصلی اکباتان-بیمه-5صادقی-جواد اکبر-خ ریاحی-نور شهر-بیمه2و-1اکباتان-فاز-2میدان آزادی-فردوس(ابراهیمی)پرواز شمالی-ورزی
شمالی
جاده مخصوص-بیمه2و1و-1خ برادران رحمانی -خ عزیزی -م ازادی -جناح -صالحی-بایندریها-فلکه اول و دوم صادقیه-خ باختری -جالل آل
احمد-پاتریس لومومبا -شهر آرا----
خ ابوذر-م ابوذر-بدخشان کمالی(م مقدم)-شهسوار شمالی-خانی آباد نو(میعاد جنوبی -بشارت-خ حمزه-خ عباسی) -خ باقری-خ ابوذر(خ
بهبودی)-محدوده م جلیلی-بازار مبل-دامپزشکی -دوراهی قپان -خ عارف قزوینی -خ قلعه مرغی -خ تهمتن13-متری جی-قسمتی از مهرآباد
جنوبی53-متری زرند -شمشیری -توکلی -شهرک توحید خ پادگان -امامزاده حسن -خ امین الملک-خ سجاد شمالی --قزوین -هالل احمر-خ
شیدایی-کشاورز-بلور سازی-عبید زاکانی -فریدون-مهمان نوازان-خ عمار-بزرگراه فتح(فتح5تا -)12پاستوریزه
13متری جی(محدوده نظری-عسگری-لشکری)خ جرجانی-پاسگاه نعمت آباد -وصفنارد-زمزم-خ قلعه مرغی-نواب -بلورسازی
خ قزوین-خ سبحانی53-متری زرند--آذری(قدرت پاکی-توکلی)-مهرآباد جنوبی--مهرآباد پایگاه یکم-شهرک نصر-فتح -شمشیری-پایگاه-
استاد معین(محدوده خ نوری-نیارکی-دامپزشکی -هاشمی)12-متری جی-حسینی-لعل آخر -خ هوشیار-امامزاده حسن-امین الملک-فریدون
احمدی -لقمان حکیم
استاد معین-هاشمی -دامپزشکی-آزادی-طوس -خ معراج-خ لعل آخر-خ بسیج-خ پرواز-دستغیب-مهرآباد جنوبی-دانشگاه هوایی -خ
شمشیری-خ میسیح خواه-خ دهقان-محدوده یافت آباد شرقی-خ شاندیز1-راه آاذری(قدرت پاکی-برخورداری)خ اردشیر-خ لقمان حکیم

خ ابوذر(خ مسجد-خ فرد محمدی)-فالح(بدخشان کمالی -فریدون احمدی)-م بهاران(خ سجاد جنوبی -خ پیغمبری)-محدوده م فالح-وصفنارد-
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سجاد شمالی-م ابوذر خ غفیلی-نهر فیروز آباد- -خ قزوین-دوراهی قپان-مهرآباد جنوبی-شمشیری-خ طحانی-خ دانشگاه هوایی -خ سلطانی-
خ نیک فرد--استاد معین-طوس غربی-نواب-قلعه مرغی-م گلچین -آذری1-راه فالح-خ زمزم-خ طاهری -پیرمرادی-جاده ساوه -چراغی
ارغوان غربی-سیمای ایران خ22و-21ایوانک-پارک پردیسان-سیمای ایران-گل افشان-زرافشان-کوهستان-گلستان-ارغوان شرقی -اشرفی-
پارک -همای جنوبی -اشرفی پونک-چهارباغ-هلیکوپترسازی-همیال-بلوار15متری سعادت اباد -بلوار پاک نژاد-کوی فراز-بلوار ذبیحی-م بهرود-
گیشا-فروزان فر-خ فاضل
اشرفی-بلوار پاک نژاد-بلوار دریا --سعادت آباد-سرو--بلوار بهزاد-تعاونی هفتگانه-الدن غربی-مطهری شمالی-کوی مروارید-م بهرود-
شهروند-بادشت باال-پویش خ پرورش-شهرک غرب -ناهید-جالل-اسکندرزاده-پیوند-پویش-شهرک مخابرات-بلوار پیام-فرحزاد-آسمان-
شهرک پاسارگاد-شهرک گلدیسان-کوی فراز-
سعادت اباد-کوی فراز
خ سپهر-بلوار درختی-ارغون غربی-هرمزان-فالمک-پونک باختری-بلوار فرحزادی-طاهرخانی-احسان-خ سیمای ایران-وزارت بهداشت-م
صنعت-حسین صیف-خوردین-ایران زمین-پیروزان -گلستان-مهستان--خ توحید  1و نبش خ -5گلستان شمالی -مجتمع مهستان-ایثار-تامین
اجتماعی-صرافها-شهرک بوعلی کوی فراز--مجتمع مسکونی پارس-فاضل غربی-بلوار15متری سعادت اباد
مجتمع پردیس -ساختمان میالد نور-مسجد جامعع شهرک-هرمزان-فالمک-خ خوارزم-خ چشمه ساز-خوردین-مهستان-بلوار پونک-بلوار
همیال-مرزداران-بلوار الله-خ سعادت آباد 2الی-5سرو غربی-اختصاصی برق تهران-سولقان-جاده امامزاده داوود-فرحزاد-آزادگان-مخابرات-
شهرک بام تهران-سعادت اباد-عالمه-گیشا-بلوچستان-خ مدیریت -اسالم اباد -صرافها-خ سوری-بلوار فرهنگ-آتی ساز-بلوار نیایش-
بلوار15متری-م فرهنگ-چمران-پارک وی -ده ونک-ونک
جیحون-طوس-بهنود-دامپزشکی-کارون-زنجان جنوبی-قصردشت-آذربایجان-هاشمی-خوش-خ قزوین-خ امام زاده عبداهلل1-راه اذری-
21متری امیری-خ تیموری-م بریانک-خ عرب -گلستانی-محبی-پهلوانی-میمنت-جنوب طوس نرسیده به میمنت-رودکی-کلهر-آذربایجان
م جمهوری -آذربایجان -خ آزادی-رودکی-خوش جنوبی-حسام الدین بعد از رنجبر-جنوب امام خمینی-کمیل بین کارون و جیحون13-متری
جی محدوده شاه محمدی-انتهای کمیل نرسیده به شهیدان
دامپزشکی-هاشمی13-متری جی21-حاجیان -خ لشگری -خ امامزاده عبداهلل-خ سادات-کارون بین مرتضوی وکمیل -شرق کارون -قسمتی از
سرسبیل-بعد از  21متری امیری-برادران فالح-خ مالک اشتر-هرمزان بعد از مالک-خ مالک اشتر نرسیده به دستغیب-کمیل خ قلیچ خانی-انتهای
جیحون نرسیده به برادران عرب -کمیل بین جیحون و شهیدان-خ نهر فیروز آباد-عظیمی-خ کاظمی -خ سلیمانی

سهروردی

P

سهروردی

T

سینا

B

سینا

G

سینا

L

سینا

Q

شمیران

C

شمیران

H

کارون-دامپزشکی-قصرالدشت-هاشمی-بهنود-رودکی-آذربایجان-بهبودی-نواب(محدوده کمیل-سینا) غرب جیحون-کارون پایین تر از
هاشمی-خ کمیل -خ خوش-خ مرتضوی -خ هفت چنار-نواب
خوش (بوستان شرقی)-شمال امام خمینی-شرق جیحون(محدوده مالک اشتر)-غرب نواب-غرب رودکی-پایین تر از امام خمینی-سرسبیل-
بریانک-حسام الدین-خ مرتضوی-خ اسکندری-نواب نبش کمیل-خوش یاران-شقایق -قصر الدشت -خ فرهنگ-
الغدیر شمالی53-متری زرند-مهرآباد جنوبی(خ محمد باقر-دانشگاه هوایی-شمشیری)خ عمار-جاده قدیم کرج-بزرگراه فتح(بهشهر)-
خلیج(ابوسعید شرقی-فالح زاده-حسینی-ثاراهلل)-کیلومتر 1فتح-خلیج(بلفکه جنوبی)-محدوده ای از شهرک سینا(قهری-گنجه ای -جوشن)-
محدوده ای از شهرک سینا-طالقانی-نواب صفوی -شرکت پاکسان-محدوده ای از شهرک سینا(غالمی نژاد)محدوده شرکت ایران تانکر-
خ22شهریور23متری1و-1شادآباد
شهرک ولیعصر-آزادگان-آیت اهلل سعیدی-اسماعیل آباد-کوی زاهدی-یافت آباد م الغدیر خ زندیه-م شهرداری -شهرک مسلمین -خ الغدیر(خ
حسینی)
بازار آهن (شاد آباد-مجتمع بهاران) -الغدیر شمالی-شاد اباد(22شهریور-سعید آباد-پاینده-وثوقی)-خ شهسواری -مهر آباد جنوبی(خ یخچال-
برخورداری53-متری زرند-طالقانی) -شهرک ولیعصر(خ شریعتی-طالقانی-حیدری شمالی -قسمتی از رجایی-بافان)تولید دارو(خ25معصوم)-
تولید دارو(خ یادگار -خ عباسی -خ قناعت)بلوار معلم(خ تختی-یادگار -مرادخانی)-یافت آباد شهرک امام خمینی(محدوده الغدیر)شهرک صاحب
الزمان-شهرک طالقانی-بزرگراه فتح (فتح22و22و25و12و)11شهرک ولیعصر(خ بهرامی -خ احمد حسینی)یافت آباد ارشد آباد-بلوار ابراهیم آباد
کوی زاهدی-مهرآباد جنوبی(کوی فردوس-بیگلو)
مهر آباد جنوبی(53متری زرند-کوی فردوس) میدان معلم(تولید دارو-خ تختی)شاد اباد(22شهریور-خ کرمی)-ابراهیم آباد محدوده م الغدیر -خ
زندیه محدوده 5راه قهوه خانه-قسمتی از شمس اباد-شهرک صاحب الزمان -بلوار معلم( خ رضایی -مدائن25-معصوم)53متری زرند(خ بیگلو)-
شهرک ولیعصر(حیدری شمالی-به خیال -کوی فردوس) -یافت اباد(محدوده م الغدیر)خ مرتضی زندیه
قسمتی از الهیه-قسمتی از محدوده زرگنده-پروین تورج-ولیعصر-ترکش دوست-قسمت هایی از فرمانیه -قسمتی از مجموعه سعد آباد -قسمتی
از محدوده امام زاده قاسم و فرستنده جماران-قسمتی از محدوده شمال نیاوارن-قسمتی از محدوده شمال خ شریعتی-نیاوران نخجوان-دزاشیب-
قسمت هایی از محدوده چیذر-قسمتی از محدوده کامرانیه-قسمتی از محدوده قیطریه -قسمتی از دروس-محدوده اطراف م ندا
محدوده اطراف پسیان و ولنجک -قسمتی از زعفرانیه و آصف -قسمتی از غرب زعفرانیه-ولنجک بلوار دانشجو-مقدس اردبیلی بعد از کیهان-
ولیعصر محمودیه-مجموعه سعد آباد -مقصود بیک-ولیعصر خ فالحی-مقصود بیگ نبش ریشاریه-فرشته خ آقا بزرگی-مقصود بیگ حسن اکبری-
زعفرانیه انتهای پناهی-قسمتی از قیطریه و شمال شریعتی-قسمتی از پل رومی و خ دولت-شریعتی زیر اتوبان صدر-نیاوران-بوکانی-اندرزگو-

الهیه-خ طوس-خ فرشته کوهیار-ولیعصر باغ فردوس-فرشته -بوسنی و هرزگوین-خرسند-گلستان-روان پور-گیتی-آفریقا-گلگونه-گلخانه-
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شمیران

U

فارابی

D

فارابی

K

فارابی

N

فارابی

S
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W

فردوسی

A

برجهای شمیران-خ نونهاالن-قسمتی از مقصود بیک-قسمتی از م قدس و تجریش-محدوده خ دربند و اوسون و پس قلعه-قسمت های از انتهای
خ نیاوران-قسمتی از مجموعه سعد اباد-قسمتی از فرمانیه -مجتمع سبحان-قسمتی از قیطریه-قسمتی از قیطریه و پل رومی-تقاطع خزر و شریفی
منش-پل رومی مبشر-استانبول-حسن اکبری
سالن اجالس سران-دانشگاه بهشتی-باشگاه کشاورزی -محدوده اوین و درکه
جماران و منظریه -قسمت هایی از نیاوران-قسمت هایی از جمال اباد -اردوگاه اوین-قسمتی از محمودیه-ولنجک-بلوار دانشجو-تله کابین توچال-
دانشگاه بهشتی
پاستور خ خورشید-فلسطین جنوبی -جمهوری(رازی-حافظ-شیخ هادی-جامی-دانشگاه جنوبی-ابوریحان)-هاتف-خ جامی-ولیعصر نرسیده به
جمهوری----خ ولی عصر;خ نوفل لوشاتو;خ فلسطین;خ دکتر لبافی نژاد
خ بزرگمهر-ضلع شرقی م منیریه(هور-راتق)خ ابوسعید-اسکندری جنوبی-آذربایجان-پاستور غربی-م حر خ جنگ-خ آذربایجان(گلشن-
باستان)م

رشدیه-خ

آزادی(کلهر-زارع-اوستا)-م

حر(گل

بیگی-حاتمی)5-راه

لشگر-جمهوری(آذربایجان-یاسری-سلیمانیه)5-راه

ولیعصر(هاشمی فرد)-دانشگاه شمالیه-جمهوری(روانمهر-فخر رازی)-فلسطین(نظری-ژاندارمری)-خ صبا5-راه ولیعصر به سمت جمهوری-لبافی
نژاد(ولیعصر -فلسطین5-راه امیر اکرم)خ امام خمینی-جمهوری(رازی-بین 5راه امیر اکرم و 5راه ولیعصر-فلسطین -ابوریحان)انقالب-ابوریحان-
جمهوری نرسیده به حافظ-عباسی-خ هالل احمر-حق شناس
جمهوری(اسکندری-باستان)-خ جمهوری(21فروردین-خ دانشگاه)-لبافی نژاد-م حر-م پاستور(پاستور شرقی21-فروردین)-جمهوری(باستان-
گلشن)جمالزاده-کارگر جنوبی -م انقالب جنوب غربی و جنوب شرقی--خ انقالب (محدوده فخر رازی و دانشگاه)-نوفالح-جمالزاده جنوبی
شیخ هادی باالتر از جامی-امام خیمنی اول شیخ هادی-امام خمینی-خیام-غفاری-طوس-خ مخصوص-قزوین-کارگر-ولیعصر(محدوده
مقربی)ترجمان شمالی-خرمشهر شمالی -محبوب مجاز-وحدت اسالمی-ولیعصر نرسیده به قلمستان -م حر -خ کمالی-خ رشید -خ اسکندری-
خ مختاری -مولوی
نازی اباد(2333دستگاه-خ عراقی)-جمهوری-حافظ-لبافی نژاد-کارگر جنوبی -گمرک-م رازی -خ رازی-قزوین(مرادی)-خ وحدت اسالمی-ولیعصر
خ مولوی-قزوین ابتدای قلمستان-ابوسعید -فرهنگ-قزوین(محدوده اسکندری -میر جلیلی)راه پیما-خ مختاری-جمهوری گلشن شمالی
بهار جنوبی-بوربور-بهار شمالی-داخلی ورزشگاه شیرودی -خ سمیه -تقاطع طالقانی-قرنی-شریعتی -طالقانی-اسکندری -باقر خان-نصرت-امیر
اباد شمالی-کارگر شمالی-دانشگاه تهران-جالل آل احمد -زیر پل گیشا -خ فاطمی

خ فاطمی-محدوده سازمان آب-طالقانی-م فلسطین-بلوار کشاورز -عبداهلل زاده -بلوار نادری-وصال شیراز-باباطاهر-مظفری خواه-ورزشگاه
حجاب-خشوریده-هما-سعید-دمشق-برادران مظفر -خ حجاب-محدوده دانشگاه تهران -حافظ-فرشته5-راه انقالب -کریمخان -حافظ شمالی-
شمال شرق م ولیعصر -نجات اللهی -زرتشت شرقی -خ گالبی-خ ولیعصر محدوده ک فرخی----صیاد شیرازی ،خ دکتر علی شریعتی ،خ ش
فردوسی

F

فردوسی

J

فردوسی

P

فردوسی

T

دکتر بهشتی ،خ ش آیت ا ...دکتر مفتح;خ ش استاد مرتضی مطهری ،خ خرمشهر ،خ پلیس ،خ سهروردی شمالی ،خ آیت اهلل قدوسی ،میدان
ش قندی;دانشور شیرازی;خ ویدا;خ هویزه;خ نیکان;خ نقدی;خ میرعماد;خ میترا;خ معلم;خ مرودشت;خ مرغاب;خ گلشن;خ گلزار;خ
کنگاور;خ کلیم کاشانی ،خ فرهنگ;خ شیخ صفی;خ ش وحید شورشی;خ ش میرزایی زینالی ;خ ش محمدرضا عشقیار;خ ش محمد علی
نقدی;خ ش محمد صحاف زاده;خ ش قدس ;خ ش علی اکبری ،پارسا; خ ش عرب علی(نوبخت)خ ش عبدالمجید صابونچی;خ ش
شهرتاش;خ ش سعید محبی;خ ش سرتیپ قنبر قنبرزاده;خ ش خلیل حسینی  ،سورنا;خ ش توپچی;;خ ش احمد امجدی منش
نصرت-فرصت-جمالزاده-دکتر غریب-م انقالب-خ آزادی-بهار شیراز -شریعتی -مطهری -ملک-م فاطمی -خ گمنام-ج2تیر-خ مفتح-خ سمیه-
اردالن-م فردوسی -بهشهر-فالح پور -قرنی-بهار شمالی -قائم مقام فراهانی-م شعاع-سلیمان خاطر-سهروردی -ایران شهر -کریمخان -خ
بهشتی-علی اکبری -صابونچی -نقدی-خ موسوی -حافظ شمالی -آبان شمالی -ثنایی -میرزای شیرازی -رودسر -وصال -زرتشت -معیری-
پروین اعتصامی -زرتشت غربی-جویبار-----خ ولیعصر -خ دکتر سید حسین فاطمی ،بلوار کشاورز ،خ انقالب اسالمی ،خ وصال شیرازی;خ آیت
ا ...طالقانی;خ ایتالیا ،خ باقرخان ،خ فلسطین ;،خ گرد آفرید;خ کارگر شمالی;خ کارگر;خ قدس;خ قدر;;خ فریمان;خ علیرضا دائمی;خ علی ولدی;خ
طوس;خ ش عباس سرپرست;خ ش سرتیپ فکوری;خ ش علیرضا حجت دوست;خ ش سعیدکبکانیان;خ ش حسین شوریده;خ ش بهرام
نادری;خ ش اعتمادزاده-خ شهریور;خ شقایق;خ سیندخت;خ سعید;خ رودسر;خ رشت;خ دمشق;خ دکترمحمدقریب;خ حجاب;خ جمالزاده;خ
تبریز;خ پیام آوران;خ پور سینا;خ بندرانزلی;خ بعثت;خ بزرگمهر;خ برادران مظفر;خ برادران عبد ا ...زاده;خ بابا طاهر;خ افسر منش;خ ابوالفضل
خسروی;خ  21آذر;خ محمدعلی صدوقی;
خ بهشتی -خ مطهری-خ میرعماد-خرمشهر-هویزه -کوی کنگاور -خ قندی -سهروردی شمالی -ابن یمین -نوبخت -اندیشه-شریعتی-سهند-
نجات اللهی-قرنی-خردمند جنوبی -قنبر زاده -صابونچی -م2تیر-خردمند شمالی -قائم مقام-ملک الشعرا-شهر آرا-جالل آل احمد -منصور-
کوکب -کارگر-قریب-خ آبان-دارستان-غرب میرزای شیرازی-فاطمی -زرتشت-کریمخان -شاهین-حافظ-گالبی-فلسطین-ثنایی-ولیعصر بعد
از بهشتی نرسیده به مطهری-وزرا-خ مطهری تقاطع بهشتی -ولیعصر ساعی -ایرانشهر-خ خدری-بین ثنایی و میرزای شیرازی
ملک الشعرای بهار-بهار شمالی-بهار جنوبی -خ انقالب-م انقالب-خ 21آذر-خ قدس -بلوار کشاورز-داخلی دانشگاه تهران-پورسینا-کارگر
شمالی-فاطمی غربی-سیندخت-کارگر روبروی پارک الله-سهروردی-مطهری-نجات اللهی -خ حافظ -خ فاطمی -خ 1بهشت-کارگر شمالی-امیر
اباد شمالی-خ گمنام-مظفری خواه -م گلها----

اشرفی-خان بابایی -ناطق نوری-پونک بلوار میرزا بابایی-جنت اباد تقاطع همت-خ11بهمن-خ ابراهیم-خ باهنر -سردار جنگل-شاهین شمالی-
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قدس

V

مولوی

C

مولوی

H

مولوی

M

مولوی

R

ایرانپارس -خ دانش13-متری و 13متری گلستان-حصارک13-متری مخابرات-کیهان نو -بهار غربی -بلوار کمالی -انتهای چمران -الله شرقی -خ
ستاری
جنت اباد شمالی انتهای شهران13-متری حصارک-ایرانپارس -کوی طور-خ نشاط -گلستان شرقی-جنت اباد شمالی-گلستان شرقی -انصار
المهدی -شهرک مبعث -خ شقایق -دانشگاه علوم و تحقیقات-سیمون بولیوار -حصارک مقابل سوله حصارک کن-شهرک نفت-اشرفی-بلوار
فردوس -سلیمی جهرمی -بوستان جنوبی-خ پیامبر -خ فرهنگ -خ بهنام-اباذر-گلدشت -خ آالله5-باغ شرقی-گلهای 2و-1مطهری-بوستان
1و-1کاشانی محدوده جنت اباد -بلوار آسیا و آالله -شهرک سازمان اب-انتهای شهر زیبا -خ نیرو -خ بهمنی نژاد
شهر زیبا-م الغدیر-خ اصالح تربیت-جنت اباد محدوده بلوار بعثت
جاده کن-ده کن-ایستگاه یخچال-شهران-سولقان-ایرانپارس-طوقانی-جنت اباد 13متری گلستان -ایثارگران -بلوار آالله-خ عدالت -الکترو
لوکس  -بلوار الهام-جهاد اکبر -مجاهد کبیر5-باغ-الله غربی3-غربی-خ پیامبر -خ هجرت
اشرفی-ایرانپارس-شهرک نفت13-متری گلستان-فرزانه غربی-ایران زمین-سردار جنگل-فرزانه -سیمون بولیوار-الدن-فکوری-بهار13-متری
حصارک-دانشگاه آزاد -شاهین شمالی-اردیبهشت غربی-نورشمالی-پونک بلوار میرزا بابایی -خ چمران-گلزار -2بلوار عدل-خ پیامبر-خ باهنر-
گلزار-3اسحاقی53-متری ستاری-بلوار فردوس-رامین شمالی -مهران -رامین جنوبی -وفاآذر-کاشانی -بوستان -فهیمی -گل افشان -جنت
اباد-بلوار بعثت-خ عسگری -جاده سولقان-امام زاده داوود -کشار-شهران -بلوار کوهک
خ 22شهریور-خ کاظمی-م شکوفه-دهم فروردین-تاجری-شهرزاد شمالی -لر زاده-اتابک-م خراسان-خ مجاهدین اسالم-پیروزی ابتدای افروز-
خ انقالب-خ مازندران-خ صفا-خ شهرستانی-خ دلگشا533 -دستگاه-م شهدا
اتوبان محالتی-خ اکبر آبادی-پیروزی-شکوفه-م شهدا -خ22شهریور-اختصاصی مجلس-ظهیر االسالم-حافظ 5راه کالج -خ فردوسی -خ نوفل
لوشاتو-خ بابی ساندرز----م امام خمینی ،خ ناصر خسرو;خ پامنار;خ ش محالتی;خ مصطفی خمینی;خ پانزده خرداد،خ ری;خ ایران;خ امیرکبیر;خ
گلستان;خ قوامی;خ ش وفایی برومند;خ هدایت;خ نوری ،خ ش علی دولو;خ ش عبدالرضا شیرازی; خ ش بیگلو;خ ش ;خ ش اسالمدوست;خ
ش احمد احمدی-گوته;خ سرگردمحبی;خ دکتر دیالمه;خ تقوی شیرازی;خ ادیب الممالک
خ خراسان-خ فرج اللهی-خ22شهریور-شوش شرقی23-خرداد بعد از مصطفی خمینی-خ مولوی نرسیده به قیام-مولوی نرسیده به مصطفی خمینی
م شوش-خ مولوی-خ ری-خ صاحب جمع-خ 22شهریور-خ امیرکبیر-خ افسری-خ صفا-خ مهام-م امام حسین-خ دماوند-خ ایرانمهر-خ
مازندران-خ مجاهدین-اتوبان محالتی-خ پیروزی ابتدای شکوفه-م بهارستان-خ امیر کبیر نرسیده به مصطفی خمینی -خ سعدی-مخبر الدوله-
هدایت-صفی علیشاه -خ مسعود-خ الله زار -خ برلن-ضلع شرقی م امام خمینی----

خ انقالب مقابل شریعتی -پل چوبی-خ انقالب بعد از شریعتی -خ منوچهری-خ انقالب بعد از الله زار-انقالب نرسیده به م فردوسی -الله زار باالتر
از منوچهری -خ کوشک نرسیده به مسعود -خ کوشک نرسیده به سعدی-خ سعدی مقابل منوچهری-جمهوری بین حافظ و13تیر-تقاطع حافظ و

مولوی

U

نارمک

D

نارمک

K

نارمک

N

نارمک

S

نارمک

W

نیاوران

A

نیاوران

F

آجودانیه-قسمتی از شهرک محالتی-محدوده خ لنگری-دارآباد-خ گیالن-خ داوود اسالمی -پاسداران ابتدای بوستان-3پاسداران نبش بوستان5

نیاوران

J

قسمتی از بلوار نیرو زمینی-منطقه آجودانیه-محدوده دارآباد -شهرک محالتی -جاده لشگرک -بلوار ارتش

نیاوران

P

محدوده خ پاسداران-جاده لشگرک-منطقه سوهانک

نیاوران

T

جمهوری-پایین م فردوسی نرسیده به کوشک-الله زار نو-ابتدای امام خمینی به طرف غرب-خ سعدی اول پل-خ سعدی نرسیده به مخبر الدوله-
قسمتی از خ سراج-اتوبان باقری خ فرجام تا فلکه سوم-گلبرگ شرقی
قسمتی از شمیران نو-خ هنگام خ اوقاف-خ دالوران -هنگام نبش حاجی بیگی -محدوده خ گلبرگ شرقی -قسمتی از 53متری رسالت -محدوده
خ سرسبز نارمک-قسمتی از خ آیت و م نبوت-مجتمع مسکونی شرکت واحد -فرجام شرقی -محدوده خ خاور و تقاطع 53متری-محدوده تکاوران-
قسمتی از خ تکش و گلستان
شهرک گلستان و قنات کوثر-محدوده شیان و شمال اتوبان استقالل-ابتدای زین الدین-قسمتی از سراج -شهرک دقائقی و محدوده خ ریحانی-
قسمتی از شمیران نو13-متری نارمک-مدائن-چمن-خاقانی و 1راه تهرانپارس
13متری آیت5-راه تلفنخانه-پل تهران نو-وحیدیه-قسمتی از محدوده اتوبان باقری-قسمتی از محدوده اوقاف-قسمتی از سراج-گلبرگ غربی(م
هالل احمر-سمنگان)-محدوده دانشگاه علم و صنعت-مسکونی نیرو دریایی و خ شهدا -محدوده خ کرمان و موسایی-محدوده خ نیرو دریایی-
فرجام2-حوض-گلبرگ شرقی -نارمک م نبوت-مدائن-ورودی م-11رسالت هنگام-فرجام خ خاور-خ برادران باقری-فرجام غرب سراج-فرجام
خ حیدر خانی -شهرک امید-بلوار استقالل-شهرک گلستان-محدوده لویزان و شیان-شهرک فالحی-لویزان شعبانلو نرسیده به اتوبان بابایی-
شیان دانشگاه رجایی
خ 51متری -گلستان-خ میرفخرایی -قسمتی از قنات کوثر-منطقه لویزان
محدوده های از فرمانیه و اختیاریه و لویزان-شهرک چمران-محدوده ای از اقدسیه -محدوده خیابانهای روحانی و تنگستان و سعیدی-محدوده
منطقه حسین آباد-محدوده خ مهماندوست

شهرک گلها-و محدوده شرق بیمارستان-333قسمتی از شهرک البرز و خ نخل-قسمتی از شهرک محالتی -قسمتی از ازگل و اراج-قسمتی از خ
اقدسیه-قسمت هایی از خیابانهای گلستان پاسداران-اطراف پارک نیاوران و صاحبقرانیه -اتوبان بابایی -قسمتی از منطقه ازگل-خ آزاد مردان-م
سپاه  -خ نصیر-آتی ساز و کوثر-شهرک نفت-----قسمتی از اراج و ازگل -اراج (شهرک ولیعصر-خ سعیدی -خ گلستان )ازگل (گلچین )قسمتی

از صنایع گلناز -ازگل (محدوده بلوار نیروی زمینی -هاشم ازگلی) -بلوار اوشان -خ جنت -شمال بیمارستان مسیح دانشوری)-شهرک گلها و
محدوده ی شرق بیمارستان 333
خ پیروزی-طبرسی-شرق امام علی -م احمدیه-خ نبرد شمالی-نیرو هوایی-خ پیروزی خ قره یاضی5-راه کوکاکوال -تونل امیر کبیر -ابتدای خ
فجر-خ منتظری-خ اقبال الهوری -خشکبارچی-م شهدا ابتدای خ پیروزی  ---بسیج مستضعفین  -ش یاسینی -هجرت-خ پیروزی -خ

هفده شهریور

B

هفده شهریور

G

م امام حسین خ دماوند

هفده شهریور

L

غرب 13متری نیرو هوایی-خ شورا13-متری امامت-زینبیه-مستعدی تقاطع خ غدیر-تهران نو -خ دماوند-

هفده شهریور

Q

هفده شهریور

V

نیروهوایی  3الی ;22خ مسیل جاجرود ;خ سی متری نیرو هوائی

م امامت-خ تیموری فر-مسیل جاجرود -تهران نو-ابوریحان -خ مدنی-ابتدای بیهقی-خ دماوند-زینبیه-م چایچی-خ مهربار-خ غزالی-بالل
حبشی13-متری نیرو هوایی-ایرانمهر-پرواز-زاهد گیالنی ---خ پیچک -خ طبرسی 5----راه کوکاکوال-خ اول نیرو هوایی-سلیمانیه-انتهای
خ3نیرو هوایی23-فروردین-بلوار ابوذر-خ1نیرو هوایی-فلکه مادر-خ1نیرو هوایی-م شهدا خ 22شهریور -خ افروز-خ پیروزی نبش فروشگاه اتکا
خ دماوند-تهران نو-فلکه آشتیانی-زینبیه-میدان بروجردی-خ کرمان-خ درودیان-دهم فروردین-م زندیه-خ خاوران -نبرد-خ پیروزی -خ داوود
آبادی-اتوبان دوران -اتوبان اسب دوانی -فداییان اسالم -پرستار--نیرو هوایی

