
 06/03/1400لغایت  03/03/1400جدول زمانبندی خاموشی های احتمالی شهر تهران از تاریخ 

 تاریخ
 ساعات احتمالی خاموشی

 21الی  19ساعت  19الی  17ساعت  17الی  15ساعت  15الی  13ساعت  13الی 11ساعت  11الی  08:30ساعت 

03/03/1400 دوشنبه  8و7و6گروه  5و4و3و2گروه  1و14و13و12گروه  11و10و9و8گروه  7و6و5و4گروه  3و 2و  1گروه  

04/03/1400 سه شنبه  2و1و14گروه 13و12و11و10گروه  9و8و7و6گروه  5و4و3و2گروه  1و14و13و12گروه  11و10و9گروه 

05/03/1400 چهارشنبه  10و9و8گروه 7و6و5و4گروه 3و2و1و14گروه 13و12و11و10گروه  9و8و7و6گروه  5و4و3گروه  

06/03/1400 پنج شنبه  4و3و2گروه 1و14و13و12گروه 11و10و9و8گروه  7و6و5و4گروه  3و2و1و14گروه  13و12و11گروه  

 

 یمناطق شهردار یجدول گروه بند

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 1 الهیه -مهدیه-آقابزرگی -تختی-ولیعصر-خیابانهای فرشته 1 1

 1 عات محالتی شهرک قائم اتوبان ارتش تا انتهای شهرک قائمخیابان شاهد تا نبش خیابان واحد پنجم ارتفا 1 2

 1 منطقه دارآباد-قسمتی از بلوار نیروی زمینی-محدوده ی دارآباد-منطقه آجودانیه 1 3

 1 جنوب قیطریه-شریعتی -سبحان-خیابانهای الهیه 1 4

 2 دربند-کاخ سعدآباد-شپاساژ میدان تجری-بیمارستان شهدا-باهنر-عمار-فرمانیه-خیابانهای ولیعصر 1 5

 3 مریم -ناهید   -روانپور   -آفریقا   -گلگونه   -مروارید   -آفریقا   -طاهری  -بلوار گیتی -خیابان های آفریقا  1 6

 6 خیابان شاهد تا نبش خیابان واحد پنجم ارتفاعات محالتی شهرک قائم اتوبان ارتش تا انتهای شهرک قائم 1 7

 6 محدوده خ لنگری-منطقه آجودانیه-منطقه دارآباد-5تصفیه خانه شماره -حالتیقسمتی از شهرک م 1 8

 9 قیطریه-کامرانیه-جمشیدیه-فرمانیه -خیابانهای چیذر 1 9



 شهرداری مناطق بندی گروه جدول

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 10 الهیه -مهدیه-آقابزرگی -تختی-ولیعصر-خیابانهای فرشته 1 10

 11 کاخ سعدآباد-شمال تجریش-طباطبایی-الهیه-فرمانیه-مژده شمال نیاوران-دزاشیب-های امامزاده قاسمخیابان 1 11

 11 قیطریه-کامرانیه-جمشیدیه-فرمانیه -خیابانهای چیذر 1 12

 12 زرگنده-الهیه-طالکوب-یاسر-فرمانیه-اندرزگو-خیابانهای شریعتی 1 13

 12 آصف-محمودیه-زعفرانیه -خیابانهای ولنجک 1 14

 13 مقدس اردبیلی-کاخ سعداباد-تجریش-زعفرانیه-شرق وجنوب ولنجک-خیابانهای آصف 1 15

 14 محدوده خ لنگری-منطقه آجودانیه-منطقه دارآباد-5تصفیه خانه شماره -قسمتی از شهرک محالتی 1 16

17 1 
کوی  -دوم جنوبی -دوم شمالی-دوم غربی-متری سعادت آباد   24بلوار -نیلوفر غربی -الدن غربی  -کوی فراز  -تعاونی هفتگانه-سعادت آباد 

 فراز
14 

18 1 
-غرب بزرگراه صیاد-شرق کماسایی-راه قنات4-بهداد-راستوان-دولت-صالح حسینی-چیذر-احتشامیه-سوری -پاسداران-خیابانهای یخچال

 محسنیان -یارمحمدی-شرق نجف آبادی-سه راه منظریه-دیباجی-کاوه-طالقانی
14 

 2 تونل نیایش-کازرون-نسا-بهروز-میرداماد-زرگنده-ظفر-دولت-یخچال-خیابانهای شریعتی-جردن -خیابان های آفریقا  2 19

 3 سپهر -البرز-مرز داران -سازمان آب -جالل آل احمد-کوهدشت -خسرو شمالی-خیابان سازمان آب -شهرارا -خیابان ستارخان  2 20

 3 خ گلستان شمالی-وفا آذر جنوبی -رامین جنوبی-آبخ سازمان  -خ جناح -بلوار فردوس 2 21

22 
وزارت -پونک باختری -فالمک  -هرمزان -ارغوان غربی -بلوار درختی  -خ سپهر -احسان -طاهرخانی  -بلوار فرحزادی -خ سیمای ایران 2

 بهداشت
4 

23 
شهرک غرب -جنب شهروند -سعادت آباد بلوار پاکنژاد-وار پاکنژادسعادت آباد بل-بلوار بهزاد -سعادت آباد -سرو -سعادت آباد  -بلوار پاکنژاد  2

 الدن غربی -تعاونی هفتگانه  -کوی فراز -خیابان درخشان-خیابان ایوانک -خیابان خوارزم 
5 

 5 رودکی   -پرچم  -خیابان ستارخان -توحید  -خیابان آزادی  2 24



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 گروه شماره آدرس منطقه ردیف

توحید   -بلوار دریا  -مهستان  -پیروزان  -هرمزان  -ایران زمین  -خوردین  -گلستان   -خیابان های حسن صیف   -بلوار پاکنژاد  -میدان صنعت  2 25

 مجتمع مهستان  -گلستان شمالی  4نبش خیابان  -بلوار دریا  4نبش خیابان   - 2
5 

 5 بهبودی -آزادی  2 26

 6 هرمزان -ایران زمین  -خوردین  -گلستان   -خیابان های حسن صیف   -بلوار پاکنژاد  -ت میدان صنع 2 27

تپه های عباس  -ابتدای خیابان افریقا -میدان آرژانتین  -مطهری   -میرعماد  - -بهشتی   -احمد قیصر  - 14و  12و  10و  8خیابان های بخارست  2 28

 اباد
7 

بلوار   -میدان شیخ بهایی -صرافها  -اسالم آباد  -مدیریت   -سعادت آباد  -آتی ساز  -عالمه شمالی  -سوری   -زان پیرو  -خیابان های سئول  2 29

 فرهنگ
7 

 -تراکمه-خیابان فهیمی-خیابان  پیامبر -خیابان اباذر  -خیابان بهنام  -خیابان مهران  -اتوبان اشرفی  -فلکه دوم صادقیه -بلوار آیت اهلل کاشانی  2 30

 خیابان گلستان
7 

 8 بلوار همیال -بلوار پونک  2 31

 -عالمه  -سعادت آباد   -مخابرات   -آزادگان  -سرو غربی   -(  9الی  1خیابان های  سعادت آباد )  -فرحزاد  -جاده امام زاده داود  -سولقان  2 32

 شهرک بام تهران
8 

 9 فرشتگان -دانش  -ایثار  -جهانی نسب  2 33

 9 ارغوان غربی-ارغوان شرقی -گلستان  -کوهستان -پارک پردیسان -ایوانک  - 13و  11سیمان ایران خ -زرافشان -گل افشان  -یمای ایران س 2 34

 9 عالمه شمالی -سعادت آبد  -اوین  -درکه  2 35

 3 پاتریس  -خیابان ستارخان  -شهرارا  2 36



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه سآدر منطقه ردیف

 11 گلستان -پارک  -همیال -هلیکوپتر سازی -چهار باغ  -اشرفی پونک -همای جنوبی -پارک  -اشرفی  2 37

 12 کاشانی پور -گیشا -باقرخان-خیابان سازمان آب -شهرارا -خیابان ستارخان  2 38

39 
 -خسرو شمالی -خ ابراهیمی -سازمان آب  -جالل ال احمد -انبازانج -سپهر  -البرز  -مرزداران -42تا   21خ گیشا محدوده  -شیخ فضل ا..  2

 پاس فرهنگیان -جالل ال احمد  -اطاعتی -کوهدشت -ستارخان 
13 

40 
شهرک غرب -جنب شهروند -سعادت آباد بلوار پاکنژاد-سعادت آباد بلوار پاکنژاد-بلوار بهزاد -سعادت آباد -سرو -سعادت آباد  -بلوار پاکنژاد  2

 الدن غربی -تعاونی هفتگانه  -کوی فراز -خیابان درخشان-خیابان ایوانک -ن خوارزم خیابا
13 

 13 آسمان -فرحزاد  -مخابرات  -بلوار پیام -شهرک مخابرات -پویش  -پیوند  -پیام -شهرک گلدیسان -شهرک پاسارگاد  2 41

 13 تونل نیایش-کازرون-نسا-بهروز-میرداماد-گندهزر-ظفر-دولت-یخچال-خیابانهای شریعتی-جردن -خیابان های آفریقا  2 42

خیابان  الدن  -متری سعادت آباد  24بلوار  -خیابان سعادت آباد  -داخلی پارک ملت  -خیابان هتل استقالل  -بلوار ناهید  -خیابان های ولیعصر  2 43

 کوی فراز -غربی 
13 

44 
کوی  -دوم جنوبی -دوم شمالی-دوم غربی-متری سعادت آباد   24بلوار -نیلوفر غربی - الدن غربی -کوی فراز  -تعاونی هفتگانه-سعادت آباد  2

 فراز
14 

 14 بهبودی -آزادی  2 45

46 3 
چهار راه   -شیراز جنوبی   -(  68 - 64 - 56 - 53اسدآبادی )محدوده  خیابان های   -برزیل غربی   -عباس پور  - 64خیابان های -کردستان 

ASP - اختصاصی ونک پارک -شهید فالحی   -همت تقاطع شیخ بهایی  -مستوفی  -د یوسف آبا 
1 

 2 شمال حقانی-خیابانهای میرداماد 3 47



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

م  -خ اشک شهر  -خ مدبر  -خ اسدبادی -رسالت -تقاطع کردستان -خ کردستان -خ جانبازان  -خ آزادگان -امیر آباد -خ زره پوش  -خ فجر  3 48

 بهشت 8خ  -خ فاطمی -فرهنگ
2 

 4 کوی کنگاور -قندی  -هویزه  -خرمشهر  -نوبخت  -ابن یمین  -خیابان های سهروردی شمالی  3 49

 -عباس پور  -گاندی  -ستان دو -رستگاران  -نظامی گنجوی  -گلشن  -گرمسار غربی  -خوارزم  -مالصدرا  -خیابان های  سهیل  -کردستان    3 50

 چهار راه شیراز   -الریجانی  -شهریار  -شیراز شمالی و جنوبی  -شیخ بهایی شمالی و جنوبی  -آفریقا 
4 

 4 جنوب همت-ابوذر غفاری-رسالت-قسمتی ازخواجه عبداهلل -داود اسالمی-امیرابراهیمی-خیابانهای شریعتی 3 51

 4 کوی کمان -صانعی  -دیدار  -میرداماد  -تندیس  -بابک مرکزی  -اسفندیاری  -آفریقا  -عطار  -خدامی  -خیابان  ونک  3 52

 7 مسیل باختر-استاد حسن بنا-حدفاصل میدان هالل احمر و کرمان-شمال گلبرگ-شرق شهید عراقی-خیابانهای پرتوی 3 53

ن جهان پناه تا زیر اتوبان صدر خیابان دولت تا خیابان رحمانی خیابان خیابا -شمال غربی میدان اختیاریه خیابان عین آبادی تا خیابان دولت 3 54

 7پاسداران و بهستان
9 

 9 ابتدا و انتهای خیابان مغان و قسمتی از خیابان مژده و محدوده خیابان فرمانیه و دیباجی تا آذرمینا 3 55

 9 عالمه شمالی -سعادت آبد  -اوین  -درکه  3 56

 10 شمال حقانی-مادخیابانهای میردا 3 57

 10 خیابان پاسداران شمالی و قسمتی از محدوده فرمانیه و شهرک شهید چمران ودیباجی شمالی 3 58

 10 الهیه -مهدیه-آقابزرگی -تختی-ولیعصر-خیابانهای فرشته 3 59

 11 حاجی پور  -قسمتی ازخواجه عبداهلل -متری20 -خیابانهای مجیدیه 3 60



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 11 شمال حقانی-خیابانهای میرداماد 3 61

جردن  -آفریقا -مهرشاد -شهید بهرامی  -ارمغان غربی -خدامی -خ دانشور شرقی  -خ ونک -چهار راه شیراز-خیابان دانشور -خیابان شیراز شمالی 3 62

 ناهید شرقی -گلفام  -گلشهر  -
12 

 13 شمس تبریزی-شمال میرداماد -ی نفتخیابانها 3 63

64 4 
قسمتی از خاک سفید -از ج دماوند حد فاصل کارخانه فیلیپس وسه راه تهرانپارس-از ج دماوند حدفاصل کارخانه فیلیپس وسه راه تهرانپارس

 یپس تا سه راه تهرانپارسلع شمال ج دماوند از کارخانه فیل-ضلع شمال خ دماوند حد فاصل کارخانه فیلیپس تا سه راه-تهرانپارس
1 

 1 شرق خیابان اتحاد و جنوب شهرک حکیمیه 4 65

قسمتی از -اطراف بلوار پروین-قسمتی از خ احسان تهرانپارس-تهرانپارس 180محدوده خ -از خ جشنواره درختی چهارراه تیرانداز و باشگاه تهران 4 66

 قسمتی از جنوب ج دماوند-خ سازمان آب )نشوه(
2 

 2 -قسمتی از خاک سفید تهرانپارس-محدوده خ استخر-محدوده استخر-متی ازخ سراجقس 4 67

ت کوثر و خیابان هنگام چهار راه استقالل به طرف شمال تا جنوب بزرگراه بابایی غرب خیابان هنگام و چهار راه استقالل به طرف شرق تا خیابان قنا 4 68

 شمال خیابان ریحانی و شمال منطقه شمیران نوبه طرف غرب از چهار راه تا اتوبان امام علی و 
3 

 3 قسمتی از شهرک حکیمیه و خیابان اتحاد تا جاده آبعلی و شرکت واحد سرخه حصار 4 69

70 4 

شمال میدان رسالت به طرف غرب تا خیابان موسایی و جنوب بزرگراه رسالت و خیابان کرمان به طرف جنوب و خیابان سمنگان تا اواسط خیابان 

علم  امان واحدهای مسکونی پادگان نیرو های دریایی منطقه جنوب خیابان شمیران نو و خیابان فرجام از تقاطع هنگام تا تقاطع دردشت و دانشگاهس

 و صنعت

3 

 4 شمالشرق میدان هفت حوض تا جنوب شرق میدان و خیابان فرجام از چهار راه حیدرخانی به طرف شرق تا ابتدا خیابان سراج 4 71



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

ب اتوبان جنوب اتوبان بابایی از خیابان هنگام به طرف جنوب تا قریه لویزان و اتوبان بابایی به طرف غرب تامیدان ازگل پادگان قلعه سردار و جنو 4 72

 وببابایی شهرک والیت و شهرک امید تا خیابان قنات کوثر به طرف جن
5 

 6 منطقه دارآباد-قسمتی از بلوار نیروی زمینی-محدوده ی دارآباد-منطقه آجودانیه 4 73

ب اتوبان جنوب اتوبان بابایی از خیابان هنگام به طرف جنوب تا قریه لویزان و اتوبان بابایی به طرف غرب تامیدان ازگل پادگان قلعه سردار و جنو 4 74

 تا خیابان قنات کوثر به طرف جنوببابایی شهرک والیت و شهرک امید 
8 

قسمتی از خاک سفید -تهرانپارس 4و3محدوده بین فلکه -محدوده شهرک قنات کوثر-تهرانپارس4و3محدوده بین فلکه -شهرک وزارت دارایی 4 75

 -تهرانپارس
8 

 9 اد از جاده آبعلی به طرف شمالشمال جاده آبعلی از جشنواره به طرف جنوب تا بزرگراه رسالت و شهرک شاهد و خیابان اتح 4 76

ق غرب اتوبان باقری از زین الدین به طرف جنوب تا شمال خیابان سراج و شمال زین الدین خیابان استخر به طرف شمال و زین الدین به طرف شر 4 77

 تا شهرک شهید بهشتی و جنوب زین الدین به طرف شرق تا منطقه میدان رهبر 
9 

 10 یی از حکیمیه تا شهرک هوا فضا و قسمتی از شهرک حکیمیه و غرب خیابان اتحاد به طرف جنوب تا جاده آبعلیشمال اتوبان بابا 4 78

به طرف شرق تا فلکه سوم تهرانپارس و خیابان فرجام از اتوبان باقری به طرف شرق تا شمال  196تقاطع بزرگراه رسالت و اتوبان باقری تا خیابان  4 79

 و شرق و غرب اتوبان باقری از تقاطع گلبرگ به طرف جنوب تا خیابان دماوند فلکه اول تهرانپارس
11 

 12 سراج  شمال شمیران نو تا شمال میدان الغدیر خیابان هنگام از شمیران نو تا اتوبان زین الدین و شمال منطقه اوقاف وقسمتی از شمالغرب خیابان 4 80

 -خیابان هنگام و محدوده مسکونی شرکت واحد و خیابان هنگام از تقاطع فرجام تا تقاطع دردشت -مدار داخلی پادگان نیروی دریایی کوهک 4 81

 جنوب و شمال خیابان فرجام
13 

ه خیابان دانشکده و جنوب میدان الغدیر تا مجتمع مسکونی شرکت واحد و میدان الغدیر به طرف شمال و خیابان تکاوران و خیابان فرجام محدود 4 82

 17به طرف جنوب تا خیابان مدائن و میدان 41خیابان 
13 



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

از دانشگاه آزاد شمال و خیابان امین و سازمان آب از وفادار به طرف جنوب و غرب خیابان اتحاد از شمال به طرف جنوب و بزرگراه زین الدین  4 83

 یابان استخرحکیمیه به طرف غرب تا خ
14 

 2 -مسیر تغذیه-خ جناح -اکباتان  3و  2فاز -اکباتان 2فاز -اکباتان 3و  1فاز  5 84

 2 سازمان برنامه -خیابان ورزی  -بلوار فردوس -الهی  -بلوار آیت اهلل کاشانی  -شاهین جنوبی  5 85

 4 ن پارسایرا-شهرک مبعث -متری گلستان  35 -طوقانی -جنت اباد  -کن -شهران  5 86

 4 بلوار تعاون-فردوس-مجاهد کبیر -همت  -شاهین  -چهارباغ  -جنت اباد جنوبی  5 87

 5 -مسیر تغذیه-خ جناح -اکباتان  3و  2فاز -اکباتان 2فاز -اکباتان 3و  1فاز  5 88

 6 امامخیابان آزادی شمال تا قبل از اتوبان یادگار  -طرشت  -بزرگراه جناح بطرف شرق-شهرک فکوری  5 89

 6 داخل شهرک اکباتان -خیابان های بیمه -شمال جاده مخصوص  -اکباتان  -میدان آزادی  5 90

 7 بلوار عدل  -پونک  -خیابان پیامبر  -اتوبان ستاری -اتوبان اشرفی  -شهرک نفت  5 91

 8 کشار-امام زاده داود-مالیجنت آباد ش-م دوم شهران -شهرک بهاران  -سولقان  -کوهسار  -کن  -سنگان -دره زرنو 5 92

 9 بولیوار-داخلی دانشگاه آزاد -ایرانپارس-شهران شمالی 5 93

 10 عدل و میرزابابایی -متری گلستان  35 -سردارجنگل  -خیابان شاهین  5 94

 11 اتوبان حکیم -شهرزیبا-شربیانی -بلوار آالله -بلوار تعاون  5 95



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 13 سازمان برنامه -خیابان ورزی  -بلوار فردوس -الهی  -بلوار آیت اهلل کاشانی  -شاهین جنوبی  5 96

 14 خیابان کیهان -بلوار آیت اهلل کاشانی -اتوبان  باکری -بلوار سرو -بلوار آسیا  5 97

98 6 
صابونچی   -علی اکبری   -مطهری   -بهشتی   -کریمخان  -ایرانشهر  -مفتح   -سپهبد قرنی  -سهروردی   -سلیمان خاطر  -خیابان های بهار شیراز 

 آبان شمالی  -حافظ شمالی   -کریمخان  -موسوی   -مفتح   -سمیه   -نقدی   -
1 

 1 -دهخ اعتماد زا -سیندخت-انتهای خ فاطمی غربی خ یوسفی مرکز آموزش بهداری-جمالزاده شمالی -بلوار کشاورز 6 99

م  -خ اشک شهر  -خ مدبر  -خ اسدبادی -رسالت -تقاطع کردستان -خ کردستان -خ جانبازان  -خ آزادگان -امیر آباد -خ زره پوش  -خ فجر  6 100

 بهشت 8خ  -خ فاطمی -فرهنگ
2 

  -نجات الهی   -حافظ   -برادران مظفر   -انی طالق  -حافظ شمالی  -کریمخان  -دریای نور  -کوه نور  -سرافراز  -خیابان های میرزای شیرازی  6 101

 محدوده کوچه فرخی -شمال شرق میدان ولیعصر   -فلسطین   -بلوار کشاورز  -گالبی  -زرتشت شرقی  -حافظ  -کریمخان  -ولیعصر 
2 

م  -خ اشک شهر  -خ مدبر  -اسدبادی خ -رسالت -تقاطع کردستان -خ کردستان -خ جانبازان  -خ آزادگان -امیر آباد -خ زره پوش  -خ فجر  6 102

 بهشت 8خ  -خ فاطمی -فرهنگ
2 

 2 حدفاصل خیابان اجاره دار تا خیابان انقالب-خیابانهای شریعتی تا محدوده خیابان کاج 6 103

میدان  -قائم مقام فراهانی  -ر شمالی بها  -شریعتی   -مطهری   -قرنی   -فالح پور  -بهشهر   -اردالن   -سمیه   -خیابان های مفتح  -تیر  7میدان  6 104

 میدان فردوسی -شعاع 
3 



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 -فاطمی   -دارستان  -ولیعصر  -آبان   -نجات الهی   -وزراء  -مطهری  -میرزای شیرازی  -چهلستون  -اسد آبادی  -خیابان های یوسف آباد  6 105

 شاهین  -کریمخان  -زرتشت 
4 

  -نجات الهی   -حافظ   -برادران مظفر   -طالقانی   -حافظ شمالی  -کریمخان  -دریای نور  -کوه نور  -سرافراز  -خیابان های میرزای شیرازی  6 106

 حدوده کوچه فرخیم -شمال شرق میدان ولیعصر   -فلسطین   -بلوار کشاورز  -گالبی  -زرتشت شرقی  -حافظ  -کریمخان  -ولیعصر 
5 

صابونچی   -علی اکبری   -مطهری   -بهشتی   -کریمخان  -ایرانشهر  -مفتح   -سپهبد قرنی  -سهروردی   -سلیمان خاطر  -خیابان های بهار شیراز  6 107

 آبان شمالی  -حافظ شمالی   -کریمخان  -موسوی   -مفتح   -سمیه   -نقدی   -
5 

 5 اجاره دار-پلیس-شریعتی تقاطع خیابان مطهری رو به باال-معلم تا خیابان ارامنه -سلیمی-سبالن شمالی-خیابان دبستان  شرق خیابان شریعتی تا 6 108

-9-7-3خیابان های -بخارست 19 -بلوار بیهقی  -م آرژانتین -دلبسته -ساعی  -ولیعصر -قائم مقام فراهانی -میرزای شیرازی -قائم مقام 8 -خ وزرا  6 109

 بخارست 15 -وزرا  13-15-17-19
6 

 6 قرنی -تقاطع طالقانی  -خ سمیه -قرنی -طالقانی -ک بوربور -بهار جنوبی -داخلی ورزشگاه شیرودی -بهار شمالی -طالقانی -شریعتی  6 110

روبروی پارک  -کارگر  -سیندخت   - تقاطع کارگر و فاطمی غربی -بلوار کشاورز   -پورسینا   -خیابان های کارگر شمالی   -نبش بلوار کشاورز   6 111

 داخلی دانشگاه تهران -آذر  16   -قدس  -میدان  انقالب  -الله 
7 

م  -خ اشک شهر  -خ مدبر  -خ اسدبادی -رسالت -تقاطع کردستان -خ کردستان -خ جانبازان  -خ آزادگان -امیر آباد -خ زره پوش  -خ فجر  6 112

 بهشت 8خ  -خ فاطمی -فرهنگ
7 

 7 حدفاصل خیابان اجاره دار تا خیابان انقالب-خیابانهای شریعتی تا محدوده خیابان کاج 6 113

  -کارگر شمالی و جنوبی  -بلوچستان   -امیر آباد شمالی  -کردستان   -ضلع جنوب اتوبان حکیم   -امیر آباد  -پرنده  -پیروزی  -خیابان های گیشا  6 114

 یدان گلهام -مظفری خواه  -گمنام   -فاطمی 
8 

-9-7-3خیابان های -بخارست 19 -بلوار بیهقی  -م آرژانتین -دلبسته -ساعی  -ولیعصر -قائم مقام فراهانی -میرزای شیرازی -قائم مقام 8 -خ وزرا  6 115

 بخارست 15 -وزرا  13-15-17-19
10 



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

امیر آباد -خ فاطمی -کارگر  -جالل آل احمد -زیر پل گیشا -جالل آل احمد -نصرت -باقرخان  -اسکندری -خ فاضل -روزان فر ف -گیشا  6 116

 دانشگاه تهران -کارگر شمالی  -شمالی 
11 

 11 قرنی -اطع طالقانی تق -خ سمیه -قرنی -طالقانی -ک بوربور -بهار جنوبی -داخلی ورزشگاه شیرودی -بهار شمالی -طالقانی -شریعتی  6 117

 -خ شوریده  -بلوار کشاورز-وصال شیراز -بلوار نادری -عبداله زاده -بلوار کشاورز -م فلسطین -طالقانی -داخلی داشنگاه تهران -کوچه جاللیه  6 118

 حدوده سازمان آبم -خ فاطمی -مظفر -برادران  -دمشق  -فلسطین -ورزشگاه حجاب -مظفری خواه  -باباطاهر -خ حجاب-سعید -هما 
12 

 13 اجاره دار-پلیس-شریعتی تقاطع خیابان مطهری رو به باال-معلم تا خیابان ارامنه -سلیمی-سبالن شمالی-شرق خیابان شریعتی تا خیابان دبستان  6 119

  -نجات الهی   -حافظ   -برادران مظفر   -طالقانی   -حافظ شمالی  -کریمخان  -دریای نور  -کوه نور  -سرافراز  -خیابان های میرزای شیرازی  6 120

 محدوده کوچه فرخی -شمال شرق میدان ولیعصر   -فلسطین   -بلوار کشاورز  -گالبی  -زرتشت شرقی  -حافظ  -کریمخان  -ولیعصر 
14 

صابونچی   -علی اکبری   -مطهری   -بهشتی   -کریمخان  -ایرانشهر  -مفتح   -سپهبد قرنی  -سهروردی   -سلیمان خاطر  -خیابان های بهار شیراز  6 121

 آبان شمالی  -حافظ شمالی   -کریمخان  -موسوی   -مفتح   -سمیه   -نقدی   -
14 

122 7 
شمال خیابان دماوند حدفاصل اتوبان امام علی)ع( تا میدان امام  -میدان امام حسین-ا تیراژهغرب خیابان مدنی محدوده بیمارستان امام حسین ت

 حسین
1 

 2 شمال خیابان دماوند-شرق خیابان گرگان تا میدان امام حسین 7 123

 2 حدفاصل خیابان اجاره دار تا خیابان انقالب-خیابانهای شریعتی تا محدوده خیابان کاج 7 124

 3 خیابان ایرانمهر-خیابان تهران نو-اول خ دماوند-میدان امام حسین-هریور خ صفای شرقیش17خ  7 125

 5 اجاره دار-پلیس-شریعتی تقاطع خیابان مطهری رو به باال-معلم تا خیابان ارامنه -سلیمی-سبالن شمالی-شرق خیابان شریعتی تا خیابان دبستان  7 126

 6 قرنی -تقاطع طالقانی  -خ سمیه -قرنی -طالقانی -ک بوربور -بهار جنوبی -داخلی ورزشگاه شیرودی -بهار شمالی -طالقانی -شریعتی  7 127



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 7 حدفاصل خیابان اجاره دار تا خیابان انقالب-خیابانهای شریعتی تا محدوده خیابان کاج 7 128

 8 11الی  1محدوده خیابان های گاندی   -آفریقا  -خیابان های خشایار  -اد اراضی عباس آب 7 129

 11 شمال خیابان دماوند-شرق خیابان گرگان تا میدان امام حسین 7 130

 1 رنیق -تقاطع طالقانی  -خ سمیه -قرنی -طالقانی -ک بوربور -بهار جنوبی -داخلی ورزشگاه شیرودی -بهار شمالی -طالقانی -شریعتی  7 131

 13 خ فردوسی -خ نوفل لوشاتو-منوچهری -غزالی -حافظ 7 132

 13 اجاره دار-پلیس-شریعتی تقاطع خیابان مطهری رو به باال-معلم تا خیابان ارامنه -سلیمی-سبالن شمالی-شرق خیابان شریعتی تا خیابان دبستان  7 133

 14 ماوندشمال خیابان د-شرق خیابان گرگان تا میدان امام حسین 7 134

 14 خیابان برادران رستمی-خ میر قوامی-خیابان حجت-خ غفاری-خ اشراقی  -خ دماوند  7 135

 3 دوم ابتدای خیابان سراج به طرف شمال تا جنوب زین الدین و خیابان فرجام شرق اتوبان باقری به طرف فلکه دوم تهرانپارس و به طرف شمال فلکه 8 136

 6 روی وقسمتی از خیابان مفتوحی شمس آباد و میدان ه 8 137

 8 شمس آباد و میدان هروی وقسمتی از خیابان مفتوحی  8 138

 9 شیرمرد و پدرثانی-غرب خیابان آیت و قسمتی از خیابان میرفخرائی -شمال خیابان دماوند 8 139

 12 سالت خیابان رشید به طرف جنوب تا شمال خیابان دماوند تقاطع بزرگراه رسالت و اتوبان باقری به طرف غرب تا خیابان مدائن و بزرگراه ر 8 140

 5 بهبودی -آزادی  9 141



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 6 خیابان آزادی شمال تا قبل از اتوبان یادگار امام -طرشت  -بزرگراه جناح بطرف شرق-شهرک فکوری  9 142

 6 داخل شهرک اکباتان -خیابان های بیمه -شمال جاده مخصوص  -اکباتان  -میدان آزادی  9 143

 10 خ لقمان حکیم -خ امین الملک  -متری امیری  16 -خ جرجانی  -خ شمشیری  -شهرک توحید  -متری زرند  45 -خ قدرت پکی  -خ رضوان  9 144

 10 خ جیحون -خ آزادی  -خ بهنود  -میمنت   9 145

 10 یادگار امام -خ دامپزشکی  -خ هاشمی  -خ طوس  -خ آذربایجان  -نواب  -خ رودکی  -خ ساسان  -میدان جمهوری  -خ آزادی  -خ رودکی  9 146

 13 خیابان صالحی-خیابان تیموری -خیابان بهبودی -خیابان شادمان  9 147

 9 خ لقمان حکیم -خ امین الملک  -متری امیری  16 -ی خ جرجان -خ شمشیری  -شهرک توحید  -متری زرند  45 -خ قدرت پکی  -خ رضوان  9 148

 9 یادگار امام -خ دامپزشکی  -خ هاشمی  -خ طوس  -خ آذربایجان  -نواب  -خ رودکی  -خ ساسان  -میدان جمهوری  -خ آزادی  -خ رودکی  10 149

 1 خ امین الملک -خ سجاد شمالی  -راه نواب بزرگ -خ بریانک  -خ بهمن نوروزی  -خ نهر فیروز آباد  -خ رنجبر -خ قزوین  10 150

 2  -خ سبحانی  -خ امام خمینی  -خ هاشمی  -انتهای دستغیب  -خ گلستانی -خ غفوری  -خ حسام الدین  -خ شهیدان  -خ قزوین  10 151

خ رودکی نبش  -خ سینا بین خوش و رودکی  -الدین  خ حسام -خ کمیل بین خوش و قصرالدشت  -تونل توحید  -خ کارون  -یادگار امام بعد از دامپزشکی  10 152

 باستان جنوبی -خ کمالی روبروی خ مرتضوی  -حمام خورشید 
4 

 6 خ امین الملک -خ سجاد شمالی  -بزرگراه نواب  -خ بریانک  -خ بهمن نوروزی  -خ نهر فیروز آباد  -خ رنجبر -خ قزوین  10 153

انتهای  -خ هاشمی  -مالک اشتر  -خ منصوری -خ رودکی  -مرتضوی نرسیده به خوش  -خ امام خمینی  -خ نواب  -خ هاشمی  -خ خوش  -خ دارائی  10 154

  -جیحون 
7 

 10 خ جیحون -خ آزادی  -خ بهنود  -میمنت   10 155



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 13 خیابان صالحی-ن تیموری خیابا-خیابان بهبودی -خیابان شادمان  10 156

 14  -خ سبحانی  -خ امام خمینی  -خ هاشمی  -انتهای دستغیب  -خ گلستانی -خ غفوری  -خ حسام الدین  -خ شهیدان  -خ قزوین  10 157

158 11 
میدان  -فه خ نواب خ شکو -جنب بیمارستان لقمان  -خ پاستوریزه آژیده  -خ امام خمینی  -جمهوری خ اردیبهشت  -جمهوری نبش کارگر 

 خ آزادی خ بهزاذ -خ آزادی خ زارع روبروی دانشگاه جنگ  -خ پیروز  -خ دانشگاه جنگ  -خ گلشن -رشدیه 
1 

خ کارگر جنب بیمارستان  -کارخانه دخانیات  -خ قزوین  -سینا خ خرمشهر  -انتهای بریانک  -خ قزوین  -خ وحدت اسالمی  -خ شیخ بهایی  11 159

 خ قلمستان -اول منیریه  -الی خ کم-فارابی 
4 

 7 امیر اعلم امتداد فیدر در خ الله زار قدیم و جدیدHPابتدا خ فردوسی تا  11 160

 -تقاطع مدرس و ولی عصر  -بریانک  -نواب کوچه کمالی  -خ هالل احمر  -خ اسکندری  -چهاراه لشگر  -خ ولی عصر  -خ ابوسعید  -خ قزوین  11 161

  -خ وحدت اسالمی 
7 

میدان  -خ شکوفه خ نواب  -جنب بیمارستان لقمان  -خ پاستوریزه آژیده  -خ امام خمینی  -جمهوری خ اردیبهشت  -جمهوری نبش کارگر  11 162

 خ آزادی خ بهزاذ -خ آزادی خ زارع روبروی دانشگاه جنگ  -خ پیروز  -خ دانشگاه جنگ  -خ گلشن -رشدیه 
12 

انتهای  -خ بلورسازی  -خ قلعه مرغی  -متری اول و دوم  10متری نوروزی و  20جوادیه خ  -بازارچه شهدای عباسی -خ جعفری  -ز آباد خ رباط کریم نهر فیرو 11 163

 اتوبان تندگویان -خ لطیفی  -خ ابوذر به طرف قلعه مرغی 
13 

 14 خ لبافی نژاد -خ نوفل لوشاتو  -خ جمهوری  -خ ولیعصر  -خ ابوریحان  11 164

165 12 
صاحب الزمان تا قوام -کوچه سرپولک تا بازار آهنگرها-پاساژ شیرازی تا سبزه میدان-از غرب تا کامپیوتر دارایی و از شرق تا پل ری-اطراف کوچه مالفروشها

 حضور
2 

 3 خ اعدام  -پاساژ کویتی ها  -وحدت  -تختی  -خیام  -مولوی  -بازار عباس آباد  12 166

 4 باب همایون  -خرداد  15 -ناصر خسرو  -امیر کبیر  -سعدی  -زار الله  -فردوسی  12 167



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 4 خ صاحب الزمان -فداییان اسالم  -بازار عباس آباد  12 168

 5 تان تا خیابان قائدیاز وزارت فرهنگ غرب خ بهارس-از غرب خیابان ظهیرالسالم خ مصباح تا خ سعدی  12 169

خ -خ افروز-تونل امیرکبیر-شهریور جنوبی17خ -سه راه خیام-خ ایران-خ مازندران-خ خورشید-اداره برق شهدا-خ فخرآباد-خ مجاهدین 12 170

 مجلس شورای اسالمی -مهمات سازی-خ شیخ الرئیس-پیروزی
5 

میدان شاپور -بانک کارگشایی تا خ کرمانی محدوده جنوبغرب-یام بازار آل یاسینخ خ-خ چراغ برق تا باغ ایلچی-خ تختی تاابتدای خ خیام 12 171

 بیمارستان رازی بازارچه مرادخانی
5 

 5 -خ خیام 12 172

 6 از میدان امام خمینی ابتدای الله زار تا خیابان جمهوری  12 173

 8 خ فردوسی -خ نوفل لوشاتو-منوچهری -غزالی -حافظ 12 174

 10 خ نوفل لوشاتو  -خ جمهوری -خ ولیعصر  -خ شیخ هادی  -خ مظفر  -خ انقالب  -خ لبافی نژاد  -طین خ فلس 12 175

 11 خ نوفل لوشاتو  -خ جمهوری -خ ولیعصر  -خ شیخ هادی  -خ مظفر  -خ انقالب  -خ لبافی نژاد  -خ فلسطین  12 176

خ -خ افروز-تونل امیرکبیر-شهریور جنوبی17خ -سه راه خیام-خ ایران-ندرانخ ماز-خ خورشید-اداره برق شهدا-خ فخرآباد-خ مجاهدین 12 177

 مجلس شورای اسالمی -مهمات سازی-خ شیخ الرئیس-پیروزی
12 

-بازار بین الحرمین تا کوچه مسجد جامع-اطراف امامزاده یحیی-بیمارستان بازرگان تا سه راه امین حضور-کوچه بهبهانی تا بازارچه سلطانی 12 178

 جنوب پامنار -وده تکیه رضاقلی خانمحد
12 

 13 از ضلع جنوب مدرسه شهید مطهری تا خ ایران 12 179



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 14 خ لبافی نژاد -خ نوفل لوشاتو  -خ جمهوری  -خ ولیعصر  -خ ابوریحان  12 180

 1 خ اعظم -مشیریه-خ کاج-خ شیرازی-خ ترکاشوند-جاده خاوران-طینخ فلس -خ پیام-خ مظاهر-مسعدیه 13 181

 2 خیابان دماوند از ابراهیم آباد به طرف غرب تا خیابان زرکش و خیابان دماوند از آیت به طرف شرق تا خیابان رشید 13 182

 3 خ اول ودوم نیروی هوایی-جنوب خ نبرد شمالی 13 183

 3 رف شمال تا جنوب زین الدین و خیابان فرجام شرق اتوبان باقری به طرف فلکه دوم تهرانپارس و به طرف شمال فلکه دومابتدای خیابان سراج به ط 13 184

 5 خیابان دماوند از ابراهیم آباد به طرف غرب تا خیابان زرکش و خیابان دماوند از آیت به طرف شرق تا خیابان رشید 13 185

 6 -بلوار ابوذر تاکسیرانی-ضلع جنوب پیروزی پرستار  -یابان پیروزی خ مقداد ضلع جنوب خ-اتوبان دوران  13 186

 6 خ هشتم نیروی هوایی میدان کالهدوز ضلع غرب 13 187

 7 میدان سیزده آبان-شمال خ پرستار-جنوب خ دهم فروردین-میدان بروجردی به سمت شرق 13 188

 7 آبان خ پرستار 13میدان -خ هشتم نیروی هوایی میدان کالهدوز ضلع غرب 13 189

امام علی تقاطع پاسدار -بلوار نیکنام-خ داورزنی-خ واضحی فرد-شمال خ پاسدار گمنام-خ مخبرشمالی-ضلع جنوب اتوبان محالتی-خ جهانپناه 13 190

 -خ کاظمی-تونل امیرکبیر-خ نظر آهاری-شهریور کوچه باغ فرید17خ -میدان احمدی-گمنام
9 

 9 شیرمرد و پدرثانی-غرب خیابان آیت و قسمتی از خیابان میرفخرائی -دماوند شمال خیابان 13 191

-خ دلگشا-خ درودیان-خ دریاباری-خ نبرد شمالی-خ فرزانه-خ لرستانی-خ نبرد-خ تاجری-خ دهم فروردین-بلوار نیکنام -میدان باغچه بیدی 13 192

 اول و دوم نیروی هوایی-خ دهقان-بیمارستان فجر
10 



شهرداری مناطق بندی هگرو جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

خ -خ شکوفه-تکیه اکبرآبادی-خ قوامی -خ مخبر-شاهد-پاسدار گمنام-خ دهم فروردین-م امام حسن-خ بهزادی منش-ضلع جنوب محالتی 13 193

 کرمان
13 

 1 خ اعظم -مشیریه-خ کاج-خ شیرازی-خ ترکاشوند-جاده خاوران-خ فلسطین -خ پیام-خ مظاهر-مسعدیه 14 194

 3 خ اول ودوم نیروی هوایی-جنوب خ نبرد شمالی 14 195

 6 -بلوار ابوذر تاکسیرانی-ضلع جنوب پیروزی پرستار  -ضلع جنوب خیابان پیروزی خ مقداد -اتوبان دوران  14 196

 6 خ هشتم نیروی هوایی میدان کالهدوز ضلع غرب 14 197

 7 آبان خ پرستار 13میدان -کالهدوز ضلع غرب خ هشتم نیروی هوایی میدان 14 198

امام علی تقاطع پاسدار -بلوار نیکنام-خ داورزنی-خ واضحی فرد-شمال خ پاسدار گمنام-خ مخبرشمالی-ضلع جنوب اتوبان محالتی-خ جهانپناه 14 199

 -خ کاظمی-تونل امیرکبیر-خ نظر آهاری-شهریور کوچه باغ فرید17خ -میدان احمدی-گمنام
9 

020 -خ دلگشا-خ درودیان-خ دریاباری-خ نبرد شمالی-خ فرزانه-خ لرستانی-خ نبرد-خ تاجری-خ دهم فروردین-بلوار نیکنام -میدان باغچه بیدی 14 

 اول و دوم نیروی هوایی-خ دهقان-بیمارستان فجر
10 

خ -خ شکوفه-تکیه اکبرآبادی-خ قوامی -خبرخ م-شاهد-پاسدار گمنام-خ دهم فروردین-م امام حسن-خ بهزادی منش-ضلع جنوب محالتی 14 201

 کرمان
13 

 1 شهرک سعیدیه شهرک شهدا-بوستان مادر خ بوعلی غربی خ پامچال  15 202

 2 -طیب-قاسم مهاجر--الجوردیان -شوش شرقی -شهریور 17خ  15 203

 2 خ سوم و چهارم افسریه-خ تختی-شهرک قصرفیروزه 15 204

 3 خ پرستار 15 205



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 4 خ مجاهد-خ کلهر-خ ابومسلم-شهرک والفجر-خ فلسطین-خ دستغیب-مسعودیه-جاده خاوران 15 206

 4 متری اول 15اسالم اباد سه راه افسریه -پارک هاشم اباد تا پتو بافی  -متری ولیعصر 35خ خاوران رستمی فر بلوتر ابوذر مسلم  15 207

 4 -صالحی -مشیریه 15 208

 4 خ صاحب الزمان -فداییان اسالم  -بازار عباس آباد  15 209

 5 شهرک سعیدیه شهرک شهدا-بوستان مادر خ بوعلی غربی خ پامچال  15 210

211 15 

-خ قهرودی-ابریشم خ-خ علی یاری -خ عباس زاده-خ رستمی-خ بشرحق-خ هاجری-خ وحدت اسالمی-خزانه خ عباسی -نژه ورند-خ رجایی

-خیابان شهید غفاری -خیابان شهید بخارایی-بخارائی شمالی-چهارراه باغ آذری-خ زارعی-خ صابونیان-بزرگراه بعثت-سمیعی-خزانه شمالی

 -بهزادپور-خزانه شمالی

7 

 8 شهرک سجادیه -کیانشهر -هاشم آباد-انتهای اتابک -محدوده شوش 15 212

جنوب خیابان پرستار و پاسدار  -به سمت قصر فیروزه  -خ ربذه تا شرق اتوبان بسیج  -نبرد جنوبی تا دادگستری  -ابوذر  محدوده پل پنجم بلوار 15 213

 بلوار ابوذر پل سوم و چهارم میدان افراسیابی -گمنام 
9 

 10 -اقا نور -مسعودیه 15 214

 11 ری -متخاوری-خراسان 15 215

 11 -بوستان مادر -خ بوعلی 15 216

تره بار ماهی فروشها -کیانشهر رجبزاده شمالی-شهرک شاهد مجتمع زیتون سعیدیه-کیانشهر خ ابراهیمی-کیانشهر بلوار امام رضا روانبخش 15 217

 تاخواجوی کرمانی
12 



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 13 خ سوم و چهارم افسریه-خ تختی-شهرک قصرفیروزه 15 218

 13 خ نبرد-اتوبان اهنگ 15 219

 4 میدان راه آهن -خ شوشو  -دشت آزادگان  -خ رجایی خ هالل احمر  -نازی آباد  -متری جوادیه  20 16 220

خ -میدان شوش-از میدان شوش تا شمال صاحب جمع-میدان هرندی-میدان شوش تا مهدیه-خ شهرداری تا کاج جوانان تا محدوده بلور فروشها 16 221

 -محدوده شمالشرقی میدان شوش و مسقف بازار-شوش میدان هرندی و خیابان هرندی
6 

 8 چهار صد دستگاه -یاخچی آباد  -شهرک دارائی  16 222

-خ نوروزی-خ زرندی-خ سالمت-خ حیدری-معصوم14شهرک -اتوبان بعثت-سه راه فرح آباد-میدان شوش-خ شهرداری-خ فداییان اسالم 16 223

 -خ همدانی-خ محمدی-پرستویی-بین فلکه اول و دوم عباسی-خزانه-خ شهرزاد-خیابان وفا-شهرک سجادیه
10 

خ  -خ قلعه مرغی  -متری اول و دوم  10متری نوروزی و  20جوادیه خ  -بازارچه شهدای عباسی -خ جعفری  -خ رباط کریم نهر فیروز آباد  16 224

 اتوبان تندگویان -خ لطیفی  -انتهای خ ابوذر به طرف قلعه مرغی  -بلورسازی 
13 

 13 دشت آزادگان -جوادیه  -خانی آباد  -میدان بهمن  -اتوبان تندگوییان  -یاخچی آباد  -شهید رجایی  -نازی آباد  16 225

 1 لکخ امین الم -خ سجاد شمالی  -بزرگراه نواب  -خ بریانک  -خ بهمن نوروزی  -خ نهر فیروز آباد  -خ رنجبر -خ قزوین  17 226

خ  -خ قلعه مرغی  -متری اول و دوم  10متری نوروزی و  20جوادیه خ  -بازارچه شهدای عباسی -خ جعفری  -خ رباط کریم نهر فیروز آباد  17 227

 اتوبان تندگویان -خ لطیفی  -انتهای خ ابوذر به طرف قلعه مرغی  -بلورسازی 
7 

کارخانه  -شهرک چهار دولی  -میدان بهار  -چهارراه یافت آباد -متری ابوذر  20 - 17ر منطقه شهردا -خ سجاد شمالی  -خ قفیلی  -خ ابوذر  17 228

 بیمارستان ضیاییان -شاهین 
8 

 9 خ لقمان حکیم -خ امین الملک  -متری امیری  16 -خ جرجانی  -خ شمشیری  -شهرک توحید  -متری زرند  45 -خ قدرت پکی  -خ رضوان  17 229



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

خ امین الملک بازار  -خ سجاد شمالی  -خ مطهری جنوبی  -خ قزوین  -خ عبید زاکانی  -میدان مقدم  -متری گلچین  14 -خ فراهانی  -خ ابوذر 17 230

  -چهارراه یافت آباد  -مبل 
10 

 1 متری فتح 65 -ج قدیم -شهریور  17بلوار  18 231

 3 -خالزیر -خ سهیل شمالی -دولت خان 18 232

 3 خ نجار زادگان -خ آزادی  -ایت اهلل سعیدی اول هاشمی -خ دستغیب  -استاد معین  -فرودگاه  -شفیع خانی  -شمشیری خ دانشگاه هوایی  18 233

234 18 

 -شهریور خ طاووس  17خ  -بلوار وثوقی  -خ نورد  -ز خ پرسی گا -کوی فردوس خ امام زمان -خ طالقانی  -خ تولید دارو  -متری زرند  45خ 

شهرک صائب  -بلوار مدائن  -خ بیگلو  -مجتمع بهاران  -خ مرتضی زندیه  -چهارراه قهوه خانه  -بلوار الغدیر جنوبی   -خ مختاری  -خ انصاری 

 بلوار معلم  -خ شپیده  -خ بافان  -لیعصر وشهرک  -الزمان 

6 

 9 برزگراه فتح شهرک سینا -شهریور  17خ  -ج قدیم کرج  -بزرگراه فتح  18 235

 10 بزرگراه فتح -شهریور  17بلوار  -بلوار الغدیر شمالی  -ج قدیم  18 236

 12 برزگراه فتح شهرک سینا -شهریور  17خ  -ج قدیم کرج  -بزرگراه فتح  18 237

 12 دولتخواه -خالزیر  -نعمت آباد  -ج ساوه  -میدان بهاران  -خ زمزم  -مت آباد پاسگاه نع -بزرگراه سعیدی  -کوی زاهدی  -شهرک ولیعصر  18 238

 4 میدان راه آهن -خ شوشو  -دشت آزادگان  -خ رجایی خ هالل احمر  -نازی آباد  -متری جوادیه  20 19 239

 -خ بدر  -خ شکوفه  -عبدل آباد خ احسانی  -خ ماهان  -شهرک شریعتی  -میدان بهاران  -خ سجاد جنوبی  -خ زمزم -خ وصفنارد -میدان جلیلی 19 240

 بزرگراه سعیدیخ طباطبایی -خ طاهری  -نعمت آباد 
5 



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 -نعمت آباد  -خ بدر  -خ شکوفه  -آباد خ احسانی عبدل  -خ ماهان  -شهرک شریعتی  -میدان بهاران  -خ سجاد جنوبی  -خ زمزم -خ وصفنارد -میدان جلیلی 19 241

 بزرگراه سعیدیخ طباطبایی -خ طاهری 
7 

 11  -بزرگره تندگویان  -عبدل آباد  -میدان تره بار  -خانی آباد  -خ بهمنیار  -نازی آباد  -یاخچی آیاد  19 242

 13 دشت آزادگان -جوادیه  -خانی آباد  -دان بهمن می -اتوبان تندگوییان  -یاخچی آباد  -شهید رجایی  -نازی آباد  19 243

244 21 

 -خ انصاری  -شهریور خ طاووس  17خ  -بلوار وثوقی  -خ نورد  -خ پرسی گاز  -کوی فردوس خ امام زمان -خ طالقانی  -خ تولید دارو  -متری زرند  45خ 

خ  -شهرک ئلیعصر  -شهرک صائب الزمان  -بلوار مدائن  -خ بیگلو  -مجتمع بهاران  -ه خ مرتضی زندی -چهارراه قهوه خانه  -بلوار الغدیر جنوبی   -خ مختاری 

 بلوار معلم  -خ شپیده  -بافان 

1 

 1 16کیلومتر  -بلوار پزوهش  -جاده مخصوص کرج 21 245

 1 شهرک دریا -جنرال تایر  -جاده مخصوص کرج 21 246

 2 ریفشهرک دانشگاه ش -ده واریش  -جاده وردیج  21 247

 3 بعد از چهار راه ایران خودرو - 16جاده مخصوص کرج کیلومتر  21 248

چهار راه ایران خودرو از احد -خیابان امید-پارک جنگلی چیتگر -تونل حکیم -پیکان شهر  -مخابرات چیتگر  -  30تا خیابان  14جاده مخصوص از خیابان  21 249

 بطرف اتوبان کرج
3 

 4 استقالل -گان آزاد -تهرانسر  21 250

 5 استقالل -آزادگان  -تهرانسر  21 251

 6 خیابان عاشری -اتوبان فتح -جاده مخصوص کرج  21 252



شهرداری مناطق بندی گروه جدول  

 شماره گروه آدرس منطقه ردیف

 8 18جاده مخصوص کرج چهار راه ایران خودرو  تا کیلومتر  21 253

 9 خیابان ساحل -شهرک باقری  -زی اتوبان خرا -انتهای همت  21 254

 11 خیابان عاشری -اتوبان فتح -جاده مخصوص کرج  21 255

 12 شهرک سینمایی - 16اتوبان فتح کیلومتر  -خیابان جالل  -جاده مخصوص کرج  21 256

 13 بعد از چهار راه ایران ناسیونال -بلوار گیاه شناسی  -خیابان آزادشهر  21 257

 13 به سمت کرج - 18جاده مخصوص کرج کیلومتر  -سه راه سنگی  کاروان 21 258

 14 ایران خودرو تا سراه شهریار 13جاده مخصوص در درب -چهار راه ایران خودرو تا زامیاد-مسکونی چیتگر -15تا کیلومتر  52جاده مخصوص حدفاصل خیابان  21 259

 3 شمال شرق به غرب همت -شهرک علوم انتظامی  -شهرک اوا  22 260

 8 خیابان ساحل -شهرک باقری  -اتوبان خرازی  -انتهای همت  22 261

 10 میدان المپیک  -شهرک صدرا  -شهرک راه اهن  22 262

 10 بعد از چهار راه ایران ناسیونال -بلوار گیاه شناسی  -خیابان آزادشهر  22 263

 11 میدان المپیک  -شهرک صدرا  -شهرک راه اهن  22 264

 11 نمونه -شهرک باقری -ایران مال  -انتهای همت  -دریاچه چیتگر  22 265

 14 شهرک راه اهن -شهرک لتمان  22 266

 


