
 

 تير در سراسر کشور ١٨مسيرهای راهپيمايی 

 
--------------------------------------------------------- 

فيلم و . انتخابات ايران به همراه داشته باشيد برای روز راهپيمايی پالکاردها و شعارهای افشاگرانه در دخالت روسيه در. تير اين برنامه را به هر طريق ممکن منتشر کنيم ١٨تا 
 مال تميز بهآرايشی استفاده نکنيد و همراه خود سيگار، بطری آب، و دست از لوازم. رنگ سبز برای سبز کردن کف خيابانها به همراه داشته باشيد عکس، و در صورت امکان تهيه

 .منتشر کنيد اين متن را در وبالگهای خود. منظور دفع اثر گاز اشک آور داشته باشيد
 

---------------------------------------------------------- 
 

  تهران
 ميدان انقالب –خيابان انقالب  –ميدان وليعصر  –ميدان ونک   - ١
 ميدان انقالب –خيابان انقالب – خيابان کريم خان –ميدان هفت تير  –خيابان سهروردی  –ميدان قندی   - ٢
 ميدان انقالب –خيابان انقالب  –ميدان فردوسی  –ميدان امام حسين   - ٣
 ميدان انقالب –انقالب  خيابان –خيابان حافظ  –شهريور  ٣١ميدان  –) توپخانه(ميدان امام خمينی   - ٤
 ميدان انقالب –خيابان انقالب  –خيابان وليعصر  –ميدان منيريه  –ميدان راه آهن   - ٥
 ميدان انقالب –خيابان آزادی  –) سلسبيل(خيابان رودکی   - ٦
 ميدان انقالب –خيابان آزادی  –ميدان آزادی   - ٧
 قالبميدان ان  –خيابان آزادی –بزرگراه نواب  –ميدان توحيد  –ستارخان  –ميدان صادقيه   - ٨
 ميدان انقالب –خيابان کارگر  –تقاطع جالل آل احمد وکارگر   - ٩
  

 شيراز
 فلکه ستاد –خيابان زند  –خيابان مالصدرا  –خيابان ستارخان   - ١
 فلکه ستاد –بلوار آزادی  –خيابان باغ ارم  –) علم(ميدان دانشجو  -٢
 فلکه ستاد –خيابان مشيرفاطمی  –ونت چهارراه پارام –چهارراه سينما سعدی   - ٣
 فلکه ستاد  –خيابان مشيرفاطمی –چهارراه پارامونت  –چهارراه گمرک  –دروازه کازرون  -٤
 فلکه ستاد –چهرراه زند  –فلکه شهرداری  –چهارراه نمازی  –شاهچراغ   - ٥
 فلکه ستاد –چهرراه زند  –فلکه شهرداری  - –دروازه اصفهان   - ٦
  

 مشهد
 فلکه راهنمايی –بولوار سجاد  –پارک ملت   - ١
 فلکه راهنمايی –ميدان فردوسی  –ميدان بوعلی   - ٢
 فلکه راهنمايی –ميدان تختی  –خيابان مطهری   - ٣
 فلکه راهنمايی –ميدان تختی  –ميدان سعدی  –حرم امام رضا   - ٤
 ه راهنمايیفلک –سناباد  –ميدان ده دی  –ميدان هفده شهريور   - ٥
 فلکه راهنمايی –سه راه راهنمايی  –فلکه احمدآباد  –ميدان دکتر شريعتی   - ٦
 فلکه راهنمايی –سه راه راهنمايی  –ميدان فلسطين   - ٧
  

 

 اصفهان
 سی و سه پل –خيابان بوستان ملت  –خيابان وحيد  –ميدان فرح آباد   - ١
 سی و سه پل –خيابان بوستان ملت  –خيابان حکيم نظامی  –چهاراه دانشگاه   - ٢
 سی و سه پل –چهارباغ باال  –دروازه شيراز   - ٣
 سی و سه پل– چهارباغ باال –خيابان ميرفندرسکی  –فلکه فيض  –) بسيج(فلکه فرودگاه   - ٤
 سی و سه پل –فلکه خواجو  –فلکه بزرگمهر   - ٥
 سی و سه پل –فلکه خواجو  –چهارراه نقاشی  –چهارراه شکرشکن  –ميدان احمدآباد   - ٦
 سی و سه پل –فلکه خواجو  –چهارراه نقاشی  –چهارراه شکرشکن  –سبزه ميدان   - ٧
 سی و سه پل –چهارباغ پايين  –دروازه دولت  –ميدان نقش جهان   - ٨
 سی و سه پل –چهارراه قصر  –چهارراه دکتر بهشتی  –ميدان وفايی   - ٩
  



 تبريز

 پل قاری –ميدان شمس تبريزی  –چهارراه حقيقت  –سه راه توکلی  –ميدان ستارخان   - ١
 پل قاری –ميدان شمس تبريزی  –چهارراه حقيقت  –سه راه توکلی  –ميدان انقالب   - ٢
 پل قاری –تقاطع خواجه رشيد   - ٣
 پل قاری –ميدان دانشسرا  –انی سه راه خاق –چهارراه منصور  –رراه آبرسان اچه  - ٤
 پل قاری –ميدان دانشسرا  –سه راه خاقانی  –چهارراه باغشمال  –چهارراه ارتش   - ٥
 پل قاری –ميدان دانشسرا  –سه راه خاقانی  –چهارراه شهناز  –چهارراه حکيم نظامی   - ٦
 یپل قار –ميدان دانشسرا  –سه راه خاقانی  –ميدان قونقا  –چهارراه الله   - ٧
 پل قاری –ميدان دانشسرا  –سه راه خاقانی  –ميدان قونقا  –نصف راه   - ٨
 پل قاری –ميدان دانشسرا  –ميدان نماز  –چهارراه بهار  –ميدان بهار   - ٩

 

 

 


