
آدرسناحیهساعت وصلساعت قطعتاریخ
2 و 1سدین - کوی شهید بهشتی - کوی طالقانی شرق اهواز1400/03/081214

 متری شهرداری خیابان مجدم20-  زیتون کارگری خیابان چهارلنگ خیابان عالمه شرق اهواز1400/03/081214

مسیر ام سراجینه تا کاییدیه- روستای زویر و فلیحی - روستای خرامزه چری - روستای صلیعه - شهر رامین شرق اهواز1400/03/081214

بهبهانی تا شریعتی... آخرآسفالت خیابان فاطمی زاده از اتوبان آیت اشرق اهواز1400/03/081214

شرق اهواز1400/03/081214
- فرعی ایثار - زرگان خیابان معلم- خیابان بانك صادرات سابق و صدری زرگان -  شعیبی 2خیابان -  شهرك شهدای زرگان 5 قسمتی از فرهنگیان یك و خیابان 

کوی فدك- دیسپاچینگ جنوبغرب 

اختصاصی آب گرگر و پمپاژ و روستای سید حسنشرق اهواز1400/03/081214

شرق اهواز1400/03/081214
-خیابان شریعتی متصل به خرمکوشك - خیابان سی متری - خزعلیه خیابان صباحی کوچه اول - خیابان خرمکوشك - پمپ بنزین دروازه-خیابان فاضلی - عامری 

 دادگاه ورودی نیو ساید

روستای قلعه مزبان- مسیر مالثانی از زرگان ابوفاضل تا روستای بیت محارب و روستاهای البصره شرق اهواز1400/03/081214

روستای کشتیبان- روستای شیخ کریم - جاده شوشتر از ندافیه تا بندقیر و جلیعه شرق اهواز1400/03/081214

 شیالتشرق اهواز1400/03/081214

عین دو خیابان ایستگاه وحدت و خیابان های شرقیغرب اهواز1400/03/081214

جاده مالثانی مسیر روستای ملحهشرق اهواز1400/03/081214

کوی علوی خیابان الهادی- بانك ملت - مامایی - پرستاری - دانشکده اقتصاد و کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران - داخل محوطه دانشگاه چمران غرب اهواز1400/03/081214

خبینه علیا و مرکز تحقیقات هواشناسی- روستاهای ام الطمیر -آجرسازی کریشان - جاده شهید بقایی غرب اهواز1400/03/081214

3کوی ملت خیابان های ذوالفقار فلکه سید عبداهلل و قسمتی از فاز شرق اهواز1400/03/081214

علی آباد - 2فرهنگیان شرق اهواز1400/03/081214

زعفرانیه-  شهرك رزمندگان غرب اهواز1400/03/081214

 خرمکوشك و نیوسایدشرق اهواز1400/03/081214

روستای عمیرهشرق اهواز1400/03/081214

قسمتی از شهرك بسیج- خیابان شهید محمد حزباوی - بازار کوت عبداهلل قدیم- بلوار امام علی حد فاصل خیابان مخابرات تا قبرستان علویه خدیجه شرق اهواز1400/03/081214

کوی سید جابر- روستاهای  سید شریف و سید سلطان شرق اهواز1400/03/081214

شرق اهواز1400/03/081214
 )سعدی بین شریف زاده و رضایی -  قسمتی از سعدی و کیکاووس تا نبش نظام وفا - رضایی نبش  مهدوی - خیابان رضایی- بلوار بهبهانی جنب ایران خودرو 

خیابان مصطفایی بین علم الهدی و موسوی  - (دیده بان 

بلوار بهبهانی تا خیابان فاطمی زاده روبروی کوی مدرس-  غربی18 تا  13پاداد شهر خیابانهایشرق اهواز1400/03/081214

انتهای کانتکس- شهرك توحید -  غربی قلعه چنعان 11  الی 5خیابان  – شرقی 18  الی 4قلعه چنعان خیابان  - کانتکس شرق اهواز1400/03/081416

*شرق اهواز1400/03/081416

5شهرك صنعتی شماره - عوارضی بندر امام شرق اهواز1400/03/081416

 متری60خیابان اصلی کیان از خیابان انصاری تا غرب اهواز1400/03/081416

علوم- دامپزشکی - داخل دانشکده چمران دانشکده کشاورزی غرب اهواز1400/03/081416

منازل ترابری خیابان یك و دو ترابری- کوی شهروند - بلوار معلم حد فاصل خیابان سپاه غربی تا راهبند ایثار شرق اهواز1400/03/081416

1400/03/08جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

3 از 1صفحه ی 
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1400/03/08جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

روستای عباسی غزی- روستای سیدیه - یکاویه - سفاك  -  2و1عماشیه  -  2و1سرخه -  و عنافچه5جاده تصفیه شکر روستاهای مراونه  غرب اهواز1400/03/081416

روستای شعیمیط - 4 تا 1روستای مراونه  - (ص) و نبی اکرم 3و2گبیر یك و  - 3و2و1روستاهای ابوبقال - سه راهی ابو بقال - جاده تصفیه شکر غرب اهواز1400/03/081416

سروش شرقی - (فاز یك و دو  )سروش غربی حد فاصل ایدون تا وهابی - مطهری غربی - کیانپارس خیابان الهام غربی فاز یك غرب اهواز1400/03/081416

شرق اهواز1400/03/081416
کوی باهنر - کوی حزبه - شهرك ستایش خیابان اصلی - بلوار آرش -    آموزگار و  بهاران7 و6کوی باهنر منطقه یك و دو  و خیابانهای - کوی ایثار خیابان مهاجر 

2و1خیابان آموزگار 

عین دو خیابان دهیاری-  تا کانال چمران2پمپ بنزین عین - عین دو خیابان ایستگاه نبش جاده اصلی حمیدیه  غرب اهواز1400/03/081416

شرق اهواز1400/03/081416
 –جاده شنی حد فاصل قلعه چنعان تا نبش خیابان نورانی - شهرك ربیع  –قلعه کوچك  – 4خیابان های غربی قلعه چنعان تا خیابان - بلوار اصلی قلعه چنعان 

خیابان های فرعی درویشیه –خیابان نورانی از جاده شنی تا نبش خیابان مجدم درویشیه 

قسمتی از کوی سیاحیغرب اهواز1400/03/081416

شرق اهواز1400/03/081416
کوی - کوی مهدیس از فلکه مصالح فروشان تا قبل از کیوسك نیروی انتظامی مهدیس  - 2 و 1 بین خیابان 4 قطعه یك تا 5منازل فاز- بلوار هاتف - پاداد 2فاز

 بسمت طرح سبدی1منازل فرهنگیان - منازل آبفا و توسعه نیشکر -  مهدیس منازل فرهنگیان یك و منازل جانبازان

شرق اهواز1400/03/081416
-منازل لوله سازی کانتکس از انتها تا نبش بازارچه - بلوار نهج البالغه - بلوار حدیث - خیابان اصلی کانتکس  -  شرقی قلعه چنعان11کانتکس خ  –قلعه چنعان 

شهرك نور

(شهید فتحی)فلکه شیخ نبهان و قسمتی از  خیابان های دانیال و آنزان - خیابان مهر -  اقبال 17کوی ملت از ابتدا تا خیابانشرق اهواز1400/03/081416

2منازل فرهنگیان - کوی مهدیس منازل نورد لوله - کوی مهدیس منازل نیروی انتظامی شرق اهواز1400/03/081416

شموس- دب حردان  –2 سلیویچ 11 تا 8مالشیه خیابان غرب اهواز1400/03/081416

غرب اهواز1400/03/081416
-  شهریور17خیابان - خیابان کرخه و شاوور- کوی شهید عباسی- کوی شهریاری- کوی مطهری- کوی شهید عنصری- کوی اسالم آباد- حمیدیه تپه دولت آباد

(ره)خیابان امام خمینی

غرب اهواز1400/03/081416
 - 2و1حریه - سید نبی - سیدیدیم - روستاهای سید معن  - 3 تا 1حموله - مسیر  جاده اندیمشك پادگان چراغچی - سید غضبان - بامدژ  - روستای خاور 

روستای ام عگله - 2و1آلبونیس

شهر جدید شیرین شهرشرق اهواز1400/03/081416

خوابگاه خواهران دانشگاه- بازارچه گلستان - کوی سعدی غرب اهواز1400/03/081416

زویه عامری وآرد فالحت-    زویه cngبلوار پاسداران حد فاصل ایستگاه زرگان تا روبروی خیابان عامری و شرق اهواز1400/03/081416

مطهری غربی نبش خرداد- خیابان خرداد بین الهام و سروش  -  8کیانپارس خیابان خرداد ازاسفند تا خیابان غرب اهواز1400/03/081618

حصیرآباد خیابان اصلی کارون تا فلکه زیتون کارگریشرق اهواز1400/03/081618

 شرقی9 تا 6کیانپارس خیابان چمران بین غرب اهواز1400/03/081618

بخشی از عین دوغرب اهواز1400/03/081618

مولوی بین مهران و جمهوری-  بهبهانی و فرهنگ ... رازی بین اتوبان آیت ا-  خیابانهای دهبان ـ موسوی ـ مهران ـ کرمی خراط شرق اهواز1400/03/081618

شرق اهواز1400/03/081618
شهرك شهید - ابتدای جاده شنی تا نبش خیابان نورانی درویشیه - آجرسازی واقع در جاده جدید شیرین شهر- سویسه اسالم آباد مقابل ایستگاه اهواز جنوبی 

عباسپور

خیابان خاقانی از امام تا نادری- خیابان امام بین بهبهانی تا سیمتری شرق اهواز1400/03/081618

قسمتی از فوالد اکسین-  دستگاه صنایع فوالد 300-دستگاه صنایع فوالد  200شرق اهواز1400/03/081618

3 از 2صفحه ی 
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1400/03/08جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

خیابان های مقداد- مجموعه تاالرها- ترمینال تپه- شهرك طاهرشرق اهواز1400/03/081618

(قسمت منازل)پادگان دشت - 2و1پمپاژهای زمزم - 2عالونه سدره - شموس- حاچم نعامی- روستاهای الوزه- کوی انقالب - حمیدیه کوی کارگرانغرب اهواز1400/03/081618

شرق اهواز1400/03/081618
روستای - تلمبه خانه شهید لرستانی - قسمتی از سویسه اسالم آباد یك و سویسه ابوناگه و سویسه سادات و سویسه سه و قلعه طرفی و مبارکه یك و دو و سه

خضیرات

شرق اهواز1400/03/081618
- رحمانیه - حیاویه - فضله - شرکت جهان پارس  - 800و700روستای ملیگت و ان جی ال - تاسیسات گاز شهید محمدی -جاده ماهشهر 

NGL 600-  مقبره سید هاشم 

بلوار نبوت- کوی سلطانمنش شرق اهواز1400/03/081618

(تعمیرگاه اتوبوسرانی- سردخانه البرز - فرامرزپور -کوی سادات  )جاده خرمشهر از سه راهی ترمینال سوسنگرد تا قبل از گلدشت غرب اهواز1400/03/081618

خیابان انوشه-  قسمتی از خیابان پیشاهنگی- بلوار گلستان تا فلکه دانشگاه غرب اهواز1400/03/081618

ساختمان مرکزی قدیم دانشگاه- داخل دانشکده چمران غرب اهواز1400/03/081618

خیابان رستگاری از شهید ادهم تا نادریشرق اهواز1400/03/081618

غرب اهواز1400/03/081618
روستاهای - مخابرات الهایی - روستای صالح زواره ای - روستای کریم محارب و علی چعب - عشاره بزرگ و کوچك - قلعه سحر - جاده اندیمشك شهر الهایی 

روستای بروایه عمیر روستای خسرج- سید ظهراب و سید طاهر 

(خروسیه)کوی مدرس شرق اهواز1400/03/081618

(ایستگاه قطار)ناصرخسرو جنوبی از ابهری تا دادبه  -  (خشایار)خیابان بنی هاشم غرب اهواز1400/03/081618

خیابان نسترن- پارك و بهداشت باهنر- خیابانهای دانش یك و سه و  هفت - خیابان سرور  -  خیابان بهاران  - 7 و 5و3و1باهنر بلوار صداقت شرقی مناطق شرق اهواز1400/03/081618

خیابان قنادان زاده بین خ صابر پور و عسجدی- خیابان رودکی بین فرهنگ و ادهم - خیابان مسجدی بین علم و قنادان زاده -رودکی -  قسمتی از خ فرهنگ شرق اهواز1400/03/081618

کوی گلدشت و کوی گلبهارغرب اهواز1400/03/081618

3 از 3صفحه ی 


