
آدرسناحیهساعت وصلساعت قطعتاریخ
خیابان انوشه-  قسمتی از خیابان پیشاهنگی- بلوار گلستان تا فلکه دانشگاه غرب اهواز1400/04/158:009:30

ساختمان مرکزی قدیم دانشگاه- داخل دانشگاه چمران غرب اهواز1400/04/158:009:30

خیابان سی متری بین مهران و رازی- خیابان مهران تا شریعتی - خیابان مهران تا رودخانه - خیابان کتانباف - باند کندرو بلوار جمهوری شرق اهواز1400/04/158:009:30

علی آباد - 2فرهنگیان شرق اهواز1400/04/158:009:30

خیابان های قیصر امین پور- بهزاد شهر قدیم و جدید - انتهای خیابان مانی شرق اهواز1400/04/158:009:30

شرکت توزیع برق اهواز-  تعاونی آجرقرمزها -  شهریور 17قسمتی از کوی  –کوی بیمه شرق اهواز1400/04/158:009:30

غرب اهواز1400/04/158:009:30
 15کوی -خیابان فیض بن بست شهریور - خیابان فیض منازل سازمانی  زکی زاده - قسمتی از خیابان لشکر - تیر - (آزادی) خیابان های مشیری 

خرداد

12 و 11خرداد بین -   غربی بین ایدون و خرداد17-   غربی بین وهابی و خرداد 18-  الی آخر غربی 8 کیانپارس خیابان خرداد حد فاصل خیابانغرب اهواز1400/04/158:009:30

پشت کوی سلیم آباد- بخش از عین دو غرب اهواز1400/04/158:009:30

1400/04/158:009:30
شهرستان 

باوی
روستای سید عنایه

شرق اهواز1400/04/158:009:30
کوی مشعلی خیابان های غافر - بازارماهی- خیابان لقمان اسالم آبادغربی-  باند کندرو بلوار امام علی حد فاصل خیابان جنت تا نبش تصفیه خانه فوالد 

14 الی6اسالم آباد شرقی خیابانهای -  و عاصم نبش بلوار امام علی

قسمتی از  فتح یک شهرک حفاری- خیابان پایانه - کوی آغاجاری خیابان گلبهار شرق اهواز1400/04/158:009:30

صدیق- سراج -امینی -  احمدی6خیابان های - بهبهانی نبش پارک خروسی . . . اتوبان آیت اشرق اهواز1400/04/158:009:30

شهرک نفتشرق اهواز1400/04/158:009:30

3یک غربی فاز یک تا - یک شرقی - الهام شرقی - میهن- اردیبهشت  -  سروش شرقی - کیانپارس خیابانهای مطهری شرقیغرب اهواز1400/04/158:009:30

1400/04/158:009:30
شهرستان 

کارون

باند کندرو بلوار امام علی از پمپ بنزین غفاری تا - منازل بنیاد مسکن  - 9 الی5خیابان کوثر- قسمتی از منازل لوله سازی کانتکس تا مقابل بازارچه

قسمتی کمی از بازارچه خزامی و قسمتی از خیابان فشار قوی  - 8شریعتی یک خیابان  - 6 الی 4شریعتی دو خیابان - نبش شهرک بسیج 

مسکن مهر شیبان- کوی امام - بهداشت شیبان-  شیبان 6خیابان   - 3 تا 1شیبان از خیابان - شبیشه شرق اهواز1400/04/158:009:30

شرق اهواز1400/04/158:009:30
-کوی حزبه - شهرک ستایش خیابان اصلی - بلوار آرش -    آموزگار و  بهاران7 و6کوی باهنر منطقه یک و دو  و خیابانهای - کوی ایثار خیابان مهاجر 

2و1 کوی باهنر خیابان آموزگار 

شرق اهواز1400/04/158:009:30
- میدان چهار اسب بلوار نفت روبروی پایانه - پادگان مسعودیان -  و پادگان گلف 2قسمتی از یونیت - روستای لزه -  شهریور 17  قسمتی از کوی 

جاده ماهشهر کارون

1400/04/158:009:30
شهرستان 

کارون

جاده شنی حد فاصل قلعه چنعان تا نبش خیابان - شهرک ربیع  –قلعه کوچک  – 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  –نورانی 

1400/04/15جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

17 از 1صفحه ی 
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غرب اهواز1400/04/158:009:30
منازل نورد - مجتمع های میالد - منازل عمران - گل رز - گالب - گلرخ - گلبرگ - گل پونه - پردیس خیابان های گلدسته - متری پردیس 24منازل

کاویان

 رزمندگان6کوی رمضان خیابان نظر و -  فرعی  6 و 5حصیر آباد خیابانهای - صدا و سیمای تپه و دکل های مخابرات -  منبع آب فاز سه شهرداری شرق اهواز1400/04/158:009:30

1400/04/158:009:30
شهرستان 

کارون
 شیالت

شرق اهواز1400/04/158:009:30
- کوی مشعلی قسمت دامداران - شریعتی از نبش جنت تا انتها-  جنت حد فاصل ساحلی تا شریعتی-  بلوار ساحلی از جنت تا پشت تصفیه خانه فوالد

پمپ بنزین مشعلی- خیابان مسجد- عاصم- صابر- شفیع - مرمت ها- ربیع- خیابانهای شمیم - منازل شمس جاوید- خیابان نور

شرق اهواز1400/04/158:009:30
-  بلوار سینا نبش اقبال -  منازل لوله سازی  - اقبال ـ عتیق ـ میعاد - خیابان بصیر - منازل فرهنگیان -  پاداشهر منازل جهاد خیابانهای بهاران 2فاز 

 بصیر50 بصیر و 53 و52بلوار طالییه بین خیابان های - خیابان اصلی منازل لوله سازی 

 متری سوم18 تا 11خیابان اصلی کیان آباد از  -  متری سوم غربی 18کیان آباد خیابان غرب اهواز1400/04/158:009:30

کوی مجاهدین خیابانهای نواب- منازل اتوبوسرانی منازل کارمندی -  رضوان 17 تا 13خیابان های - کوی رمضان بازارچه کاج شرق اهواز1400/04/158:009:30

اراضی پاداد خ مولویشرق اهواز1400/04/158:009:30

1400/04/158:009:30
شهرستان 

کارون
منازل تاکسیرانی-  واحدی نفت  602- علوم پزشکی- تاکسیرانی- گمرک- تهران جنوب-  مهدیس منازل نفت 

روستای منثر صگور- روزنه و آلبوکبیره - پادگان شهید درویش - صفیره - عنیه - بگعان یک و دو - روستای مشرحات -دو راهی کریت شرق اهواز1400/04/158:009:30

..... بروایه عمیر و شیرجاموس و 3 تا 1حالف - آلبو یوسف - آلبو ثنوان - چپسه کوچک و بزرگ - تریچی - بروایه قاطع - روستاهای بروایه حیدر غرب اهواز1400/04/158:009:30

قسمتی از فوالد اکسین-  دستگاه صنایع فوالد 300-دستگاه صنایع فوالد  200شرق اهواز1400/04/158:009:30

1400/04/158:009:30
شهرستان 

کارون
انتهای کانتکس- شهرک توحید -  غربی قلعه چنعان 11  الی 5خیابان  – شرقی 18  الی 4قلعه چنعان خیابان  - کانتکس 

(خروسیه)کوی مدرس شرق اهواز1400/04/158:009:30

کوی جانبازانشرق اهواز1400/04/158:009:30

3فتح - کوی نفت خیابان های ارشاد و رسالت- پادگان گلف -  جاده ماهشهر ورودی کوی نفت -  شهرک ملی حفاری بلوار بهارستان و گلستان شرق اهواز1400/04/158:009:30

شرق اهواز1400/04/158:009:30
قسمتی از بلوار سینا بین  - بلوار وصال -  بلوار قائم - بلوار سعادت -   پادادشهر حد فاصل خیابان امام تا هجرت و حد فاصل بلوار سینا تا هاتف 2فاز 

قائم نبش سینا  -  43-   بین وصال و هجرت 40 -  47 پادادشهر خیابانهای 2فاز - قائم و شفیع 

1400/04/158:009:30
شهرستان 

باوی
روستای منصوری  و عباسیه نبگان- سید عیدی - روستاهای هله  و دله - دانشگاه - مالثانی قدیم 

17 از 2صفحه ی 
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پادگان مشرحات- مرکز معاینه فنی خودرو - خیابان مخابرات - خیابان مسجد - جاده ماهشهر و برومی از سه راهی فوالد بسمت پلیس راه برومی شرق اهواز1400/04/158:009:30

1400/04/158:009:30
شهرستان 

کارون

پمپاژهای حاشیه رودخانه حد فاصل روستای طرفایه تا- شیرین شهر بلوار فردوسی و قسمتی از بلوار اصلی

چمیان- اسالم آباد   - 3 و 2 و 1اسماعیلیه - ابو مشیلش- فارسیات بزرگ و کوچک - بریچه -2 و 1روستاهای طرفایه - چمیان 

شرق اهواز1400/04/158:009:30
منازل زمین شهری - دادگاه - کوی نبوت خیابانهای مطهر و  زاگرس -  متری شهداء 20خیابان - سه راه باهنر - منازل زمین شهری- کوی مستغالت 

خیابان چهارم شهید چمران

غرب اهواز1400/04/158:009:30
- مخابرات الهایی - روستای صالح زواره ای - روستای کریم محارب و علی چعب - عشاره بزرگ و کوچک - قلعه سحر - جاده اندیمشک شهر الهایی 

روستای بروایه عمیر روستای خسرج- روستاهای سید ظهراب و سید طاهر 

 کوروش4بخشی از فاز -  نرسیده به فلکه سید عبداهلل 4جاده کمربندی فاز شرق اهواز1400/04/158:009:30

مجتمع آپارتمانی رضوان-  عقیق -  دادگر - شاکر-  پردیس خیاباهای آفتاب غرب اهواز1400/04/158:009:30

 متری شهرداری خیابان مجدم20-  زیتون کارگری خیابان چهارلنگ خیابان عالمه شرق اهواز1400/04/158:009:30

شرق اهواز1400/04/158:009:30
خیابان - پارک و بهداشت باهنر- خیابانهای دانش یک و سه و  هفت - خیابان سرور  -  خیابان بهاران  - 7 و 5و3و1باهنر بلوار صداقت شرقی مناطق 

نسترن

شرق اهواز1400/04/158:009:30
خیابان های  -   متری 8 اقبال نبش کوچه 13خیابان -  متری مقیمی 20خیابان -  متری مقیمی 12خیابان -  متری مقیمی 10کوی ملت خیابان 

 اقبال17 و 23  و 19

زیرگذر کیان اباد-  تا انتها 18کیان آباد خیابان اصلی از خیابان غرب اهواز1400/04/158:009:30

شرکت حفاری شمال-سه راهی فوالد تا فلکه تپه  - 4قسمتی از فاز دوم شهرک صنعتی شماره شرق اهواز1400/04/158:009:30

بلوار بهبهانی تا خیابان فاطمی زاده روبروی کوی مدرس-  غربی18 تا  13پاداد شهر خیابانهایشرق اهواز1400/04/158:009:30

منازل استانداری- خیابان آذین پشت شهرداری منطقه چهار - گلستان کوی استادان غرب اهواز1400/04/158:009:30

کوی پاستوریزهشرق اهواز1400/04/158:009:30

1400/04/158:009:30
شهرستان 

باوی
 شرکت گاز پلی اتیلن2جاده ماهشهر باغ فردوس ایستگاه اهواز - شهرک شجیرات - ویس 

2منازل فرهنگیان - کوی مهدیس منازل نورد لوله - کوی مهدیس منازل نیروی انتظامی شرق اهواز1400/04/158:009:30

شرق اهواز1400/04/158:009:30
کوی مهدیس از فلکه مصالح فروشان تا قبل از کیوسک نیروی انتظامی  - 2 و 1 بین خیابان 4 قطعه یک تا 5منازل فاز- بلوار هاتف - پاداد 2فاز

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

 دستگاه300 دستگاه به سمت 254دستگاه و منازل سپاه و و فلکه 254منازل - خیابانهای آیت شرق اهواز1400/04/158:009:30

غرب اهواز1400/04/158:009:30
سلیم آباد -  متری بهداشت  12خیابان - خیابان سروش جنوبی تا نبش انقالب  - (بهارستان) متری علوی 68- مسجد الرحمن -   فلکه چوب برها 

 متری کفش ملی40خیابان 

 واحدی بنیاد مسکن24- واحدی 224بلوار مهاجرین جنب - فلکه سه راهی سپیدار  بلوار ایمان  و بلوار انصار شرق اهواز1400/04/159:3011:00

17 از 3صفحه ی 
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خیابان صالح پور بین زمرد و زمزم- خیابان زمزم نبش فیاض - خیابان فاطمی حد فاصل مناطق تا نبش  زیبا  شرق اهواز1400/04/159:3011:00

7 و 6 خیابان وصال 2فرهنگیان - الله - شقایق - مریم - خیابان های گالیل - کوی فرهنگیان یک شرق اهواز1400/04/159:3011:00

1400/04/159:3011:00
شهرستان 

حمیدیه

صگور -صگور عیسی- شهرک جلیزی- جلیزی عبدالرضا- ام سگور- حالف حسن- آلبوصیاد- سگور فریح- شریعتی- حمیدیه روستاهای بیت احمید

 شهریور17انتهای خیابان - کوی سفلی- شهرک دامپروری- صالح

زیتون خیابان زمرد تا نبش فیلسوفشرق اهواز1400/04/159:3011:00

منازل کاویان- خیابان ناصح - کوی مدرس - فازیک پادادشهر تا خیابان آبان و کوی طالب  - حدفاصل جمهوری  (ع)قسمتی از خیابان جواداالئمهشرق اهواز1400/04/159:3011:00

1400/04/159:3011:00
شهرستان 

باوی
جاده مالثانی مسیر روستای ملحه

5شهرک صنعتی شماره - عوارضی بندر امام شرق اهواز1400/04/159:3011:00

ساختمان مرکزی قدیم دانشگاه- داخل دانشکده چمران غرب اهواز1400/04/159:3011:00

شرق اهواز1400/04/159:3011:00
خیابان قنادان زاده بین خ صابر پور و - خیابان رودکی بین فرهنگ و ادهم - خیابان مسجدی بین علم و قنادان زاده -رودکی -  قسمتی از خ فرهنگ 

عسجدی

زعفرانیه-  شهرک رزمندگان غرب اهواز1400/04/159:3011:00

غرب اهواز1400/04/159:3011:00
 (ع)حوزه علمیه امام حسین - کمربندی نبش جنگلبانی - ایمان نبش کلیم ـ مجلسی ـ قائانی ـ جنگلبانی ـ جاوید - لشکر آباد خیابانهای ملک الشعرا 

خوابگاه دانشگاه شهید چمران جنب صداوسیما- منازل صداو سیما - صدا و سیما - 

قسمتی از پردیس-  کریشان روبروی مالشیه - لوله سازی خوزستان - شرکت فارسیت ـ آرد اهواز و کارخانه شهید سلطانی غرب اهواز1400/04/159:3011:00

1400/04/159:3011:00
شهرستان 

کارون

- تلمبه خانه شهید لرستانی - قسمتی از سویسه اسالم آباد یک و سویسه ابوناگه و سویسه سادات و سویسه سه و قلعه طرفی و مبارکه یک و دو و سه

روستای خضیرات

راه آهن میان دشت- یربه و غدر - خیط شهرک درودگران- ملچ - خرچه - روستاهای ام الطرفه - دامغه بزرگ و کوچک - مسیرپادگان واعظی شرق اهواز1400/04/159:3011:00

مرکز علوم وفنون-  شرکت نفت شرق اهواز1400/04/159:3011:00

1400/04/159:3011:00
شهرستان 

کارون

اداره آب فاضالب - کوت نواصر-قسمتی از هادی آباد سمت جاده کمربندی- مسیر رفت جاده آبادان تا قبل از روستای آلبوشوکه - روستای ام البنین 

تاالر - پمپ بنزین قلعه چنعان- جاده کمربندی قلعه چنعان صنایع فوالد- بازارچه کوت نواصر- پادگان اشرفی اصفهانی- شهرستان کارون درکوت نواصر

سیمرغ

1400/04/159:3011:00
شهرستان 

باوی
2 و 1سدین - کوی شهید بهشتی - کوی طالقانی 

1400/04/159:3011:00
شهرستان 

باوی
روستای قلعه مزبان- مسیر مالثانی از زرگان ابوفاضل تا روستای بیت محارب و روستاهای البصره 

شهرک آغاجاری بلوار افرا- کوی منابع طبیعی شرق اهواز1400/04/159:3011:00

زویه پشت ملی راهشرق اهواز1400/04/159:3011:00

17 از 4صفحه ی 
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1400/04/15جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

شرق اهواز1400/04/159:3011:00

- منازل راه و ترابری نفت -منازل مخزن ساز- فوالدشهر بلوار باباطاهر - کوی ایثار بازارچه کمیته امداد - فلکه قانا تا راه بند ایثار-  بلوار معلم - باهنر 

باهنر مستغالت مرکز خرید - صد دستگاه بین منازل ترابری و آزاده  - باهنر  منازل آزاده خیابان قیام روبروی پارک -  آزاده 2صد دستگاه خیابان 

7فوالدشهر بلوار بابا طاهر نبش خ - باهنر 

 پاداد8خیابان اصلی یوسفی و قسمتی از - خیابان رامین کریمی - بلوار امام شرقی جنب منازل جانبازانشرق اهواز1400/04/159:3011:00

قسمتی از میدان شهید بندر- قسمتی از ساختمان قدیم بیمارستان ابوذر - نیوساید شرق اهواز1400/04/159:3011:00

آموزشکده فنی شهید چمران اهواز-  بهمن بلوار شهید بهشتی 22کوی - کوی علوی خیابان الهادی  نبش  رضوی غرب اهواز1400/04/159:3011:00

شموس- دب حردان  –2 سلیویچ 11 تا 8مالشیه خیابان غرب اهواز1400/04/159:3011:00

1400/04/159:3011:00
شهرستان 

کارون

روستای علی - روستای گاومیش -  کوی امام حسین - خیابان های شرقی قلعه چنعان  –خیابان مدارس قلعه چنعان - بلوار کمربندی صنایع فوالد 

ایگده

منازل سیصد دستگاه صنایع فوالدشرق اهواز1400/04/159:3011:00

عین دو خیابان دهیاری-  تا کانال چمران2پمپ بنزین عین - عین دو خیابان ایستگاه نبش جاده اصلی حمیدیه  غرب اهواز1400/04/159:3011:00

  و سلطانی9 تا 4 پادادشهر خیابان های شرق اهواز1400/04/159:3011:00

غرب اهواز1400/04/159:3011:00
پردیس  - 85کوی پردیس قطعه - منازل بهزیستی -  واحدی مسکن مهر 84مجتمع - خیابان دادگر - قسمتی از پردیس بلوار گلفام بسمت گلشن 

منازل بنیاد مسکن- بلوار هدیه 

غرب اهواز1400/04/159:3011:00
خیابان انقالب شمالی از - خیابان اصلی انقالب جنوبی از شیخ بها تا سه راه -  کیانشهر منازل بسیجیان و خانه سازی - راهیان نور - کوی شهید میثمی

 متری60خیابان هاللی از انقالب تا - سروش تا سه راه 

شرق اهواز1400/04/159:3011:00
قسمتی از کمربندی بلوار - شهرک شاهد -قسمتی از  کوی پیروزی - کوی عابدی منازل نظام مهندسی - قسمتی از شهرک صنعتی -  بلوار پاسداران 

نفت

1400/04/159:3011:00
شهرستان 

کارون

شریعتی - 5 و4- 3خیابان - خیابان کاشف - خیابان ربیعی و فرعی اول - خیابان اصلی درویشیه پشت به بلوار سمت چپ - خیابان اصلی شکاره یک 

بازار ماشین سنگین انتهای شکاره یک-خیابان قائم - قسمتی از خیابان فشار قوی -یک  

 خیابان های بلوار تا انتهای فلکه دانیال و خیابان های فرعی دانیال3کوی ملت فاز شرق اهواز1400/04/159:3011:00

1400/04/159:3011:00
شهرستان 

کارون

تلمبه خانه شهدای شرق - روستای علوه - روستای وعیلیه - قلعه کبری - غزاویه کوچک وبزرگ - 2و1روستای مظفریه-منازل سازمانی کوت امیر 

روستای طرفایه-عمیشیه بزرگ - روستای بحر  و سیدعنایه - روستای موران - کارون 

 متری تا انقالب60 متری حد فاصل خیابان سروش تا فراهانی و  فراهانی از 60 خیابان سروش جنوبی و غرب اهواز1400/04/159:3011:00

1400/04/159:3011:00
شهرستان 

باوی
مسیر ام سراجینه تا کاییدیه- روستای زویر و فلیحی - روستای خرامزه چری - روستای صلیعه - شهر رامین 

1400/04/159:3011:00
شهرستان 

کارون
شهرداری کوت عبداهلل-  قسمتی از شکاره سه و کوت عبداهلل قدیم 

شرق اهواز1400/04/159:3011:00
 چهار راه 8خیابان -  شهید بختیاری قسمتهای چهار راه سوم  2 اصلی  تا 13حصیر آباد حد فاصل خیابانهای - حصیرآباد اتوبان نواب صفوی فرعی اول 

خیابان شهید غالمی-  چهار راه دوم از سمت منبع آب 11خیابان - خیابان محسنین چهارراه سوم - دوم 

17 از 5صفحه ی 



آدرسناحیهساعت وصلساعت قطعتاریخ

1400/04/15جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

1400/04/159:3011:00
شهرستان 

باوی
3 متری تا خیابان 24مالثانی خیابان 

غرب اهواز1400/04/159:3011:00
-  اصفهان بین دی و بهمن -  تیر  بین آذر و دی -  خرداد - اردیبهشت - خوش - گلستان خیابان های دی - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه چمران 

فروردین بین دی و بهمن

پاداد منازل جهاد2فاز شرق اهواز1400/04/159:3011:00

 شرقی کیان آباد25خیابان -  متری چهارم غربی تا انتهای کیان آباد 18 متری احداثی از 20کیان آباد خیابان غرب اهواز1400/04/159:3011:00

بهبهانی و سعدی- بنکداران خیابان انصاری -   بازار آهن شرق اهواز1400/04/159:3011:00

کوی گلدشت و کوی گلبهارغرب اهواز1400/04/159:3011:00

قسمتی از خیابان ابهری- خیابان کیان از انقالب تا انصاری - کمپلو منازل سازمانی سازمان آب غرب اهواز1400/04/159:3011:00

1400/04/1511:0012:30
شهرستان 

کارون
روستای عمیره

روستای شعیمیط - 4 تا 1روستای مراونه  - (ص) و نبی اکرم 3و2گبیر یک و  - 3و2و1روستاهای ابوبقال - سه راهی ابو بقال - جاده تصفیه شکر غرب اهواز1400/04/1511:0012:30

شرکت نورد لوله سپنتاغرب اهواز1400/04/1511:0012:30

خیابان آذربایجان بین اسفند و اقبال- گلستان خیابان خرداد بین اقبال و نصرت - 5 و 4و 3 و2خیابانهای فرهنگ -  بلوار کارگر شرقی - گیت بوستان غرب اهواز1400/04/1511:0012:30

1400/04/1511:0012:30
شهرستان 

کارون
شهر جدید شیرین شهر

(تعمیرگاه اتوبوسرانی- سردخانه البرز - فرامرزپور -کوی سادات  )جاده خرمشهر از سه راهی ترمینال سوسنگرد تا قبل از گلدشت غرب اهواز1400/04/1511:0012:30

1400/04/1511:0012:30
شهرستان 

کارون

 -2و1طویل- روستای ملچ یا بالدیه - روستای خنزیریه - روستای اعظب - آجرسازی نگین پارس - شریف آباد - قلعه شکراهلل- روستاهای مسیر کانال 

3 و2و 1خویسه- عطیش  - 2و1حنیطیه- روستای خسروی 

بخشی از عین دوغرب اهواز1400/04/1511:0012:30

خیابان فتح و انقالب- خیابان تابان - خیابان شیخ بهاء شمالی - بلوار قدس بین شیخ بهاء شمالی و غزنوی غرب اهواز1400/04/1511:0012:30

1400/04/1511:0012:30
شهرستان 

کارون

درویشیه خیابان -  کانتکسCNGباند کندرو بلوار امام علی حدفاصل شکاره یک تا شریعتی یک نبش خ میرآب زاده جایگاه - خیابان اصلی شکاره یک 

شریعتی یک فرعی - خیابان اصلی نورانی پشت به بلوار سمت راست خیابان - سادات - سلیمانی - مجدم سلطانی - بعثت - های مقاومت و فرعی ها 

بازارچه شهدای مدافع حرم- خیابان اصلی نورانی فرعی سوم  – شریعتی یک حد فاصل فرعی دوم الی فرعی چهارم 53 و 9- 1خیابان  - (نافع)دوم 

کوی مجاهد- فاز یک گروه ملی غرب اهواز1400/04/1511:0012:30

 خیابان فرهنگ از زند تا خیابان امامشرق اهواز1400/04/1511:0012:30

17 از 6صفحه ی 
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شرق اهواز1400/04/1511:0012:30
- رحمانیه - حیاویه - فضله - شرکت جهان پارس  - 800و700روستای ملیگت و ان جی ال - تاسیسات گاز شهید محمدی -جاده ماهشهر 

NGL 600-  مقبره سید هاشم 

12 الی 1 کوی ملت خیابان کارون از شرق اهواز1400/04/1511:0012:30

 سلویچ8 و خیابان 11خیابان -  و خیابان تعاون 8 مالشیه تا خیابان غرب اهواز1400/04/1511:0012:30

 فلکه چوب برهاغرب اهواز1400/04/1511:0012:30

غرب اهواز1400/04/1511:0012:30
-کوکب -پامچال -نسترن - خیابان های خلیج فارس -  گروه ملی و ارتش 2فاز   - (بلوار نارنجستان و مهستان)منازل نیروی انتظامی - معین زاده 

کاج-آالله -یاس -نیلوفر 

یوسفی خیابان جراح زاده-  خیابان کافی از بهبهانی تا انتهای خیابان بهداری نبش خیابان امام شرق اهواز1400/04/1511:0012:30

کمربندی و فرعی ها- خیابان استخر موج -  کوی ملت فاز سه خیابانهای توانیر شرق اهواز1400/04/1511:0012:30

خیابان شهید طاهری- خیابان شهید کرمی - کوی طالقانی شرق اهواز1400/04/1511:0012:30

منازل دادگستری- قسمتی از شهرک اکباتان -   شهرک برق  غرب اهواز1400/04/1511:0012:30

(شهید فتحی)فلکه شیخ نبهان و قسمتی از  خیابان های دانیال و آنزان - خیابان مهر -  اقبال 17کوی ملت از ابتدا تا خیابانشرق اهواز1400/04/1511:0012:30

منازل راه کربال خیابان نینوا- منازل لوله سازی خیابان بشارت  -  خیابانهای بشارت - بلوار دعبل خزایی -  کوی صادقیه شرق اهواز1400/04/1511:0012:30

 منازل کارون شرکت نفتشرق اهواز1400/04/1511:0012:30

(کارگری، منازل آزادگان، منازل رزمندگان2، فاز 1فاز کارگری)کوی رمضان - محالتی- 17 تا 13سپیدار از خیابان - زندان سپیدار- فنی حرفه ایشرق اهواز1400/04/1511:0012:30

1400/04/1511:0012:30
شهرستان 

کارون

- ابتدای جاده شنی تا نبش خیابان نورانی درویشیه - آجرسازی واقع در جاده جدید شیرین شهر- سویسه اسالم آباد مقابل ایستگاه اهواز جنوبی 

شهرک شهید عباسپور

1400/04/1511:0012:30
شهرستان 

حمیدیه
(قسمت منازل)پادگان دشت - 2و1پمپاژهای زمزم - 2عالونه سدره - شموس- حاچم نعامی- روستاهای الوزه- کوی انقالب - حمیدیه کوی کارگران

 آخرآسفالت منازل پشت پارک سیاحتیشرق اهواز1400/04/1511:0012:30

 دستگاه جهاد ابتدای بهارستان38منازل -  گیت بوستان غرب اهواز1400/04/1511:0012:30

کوی فرهنگیان - 2شهرداری منطقه - مریم و شقایق ها- خیابانهای نرگس - کیانشهر منازل کوی طالب غرب اهواز1400/04/1511:0012:30

جاده خرمشهر قبل بوتان گاز- خیابان بهداشت - قسمتی از کوی علوی خیابان طالقانی بین جاده خرمشهر و فراهانیغرب اهواز1400/04/1511:0012:30

شهرک جانبازان- شهرک قائم -  متری کشاورزی روبروی فرهنگسرا 18منازل منابع طبیعی - کوی شاهد - قسمتی از شهرک صنعتی شماره یک شرق اهواز1400/04/1511:0012:30

شرق اهواز1400/04/1511:0012:30

خیابان - نامدار بین مرعشیان و حداد زاده - خیابان  شهید کرمی خراط - شریعتی تا فاطمی زاده سمت رودخانه - خیابان خسروی - آخر آسفالت 

مریدی حدفاصل خسروی تا - سی متری نبش ابراهیمی - خیابان فاطمی نبش سجاد- خیابان خسروی نبش پیوند - عچرش- دغاغله -های احمدی 

مریدی غربی و آدینه نبش آیین-  سیمتری 

17 از 7صفحه ی 
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روستای عباسی غزی- روستای سیدیه - یکاویه - سفاک  -  2و1عماشیه  -  2و1سرخه -  و عنافچه5جاده تصفیه شکر روستاهای مراونه  غرب اهواز1400/04/1511:0012:30

روسستای بیت فارس (عج) روستای دغاغله بلوار صاحب الزمان غرب اهواز1400/04/1511:0012:30

1400/04/1511:0012:30
شهرستان 

باوی
اختصاصی آب گرگر و پمپاژ و روستای سید حسن

1400/04/1511:0012:30
شهرستان 

حمیدیه

- گمبوعه بزرگ و کوچک- رحمت آباد-آزادی -قلعه غدیر- بیت مگطاف- بیت ماهور- بیت جونی-  حمیدیه روستاهای  دهکده و سید حسین غفیله

-3و2و1دهلیز- 2و1شبیلیه- طویبه

- 2و1دب سعید - سعدون تفگ- 2و1ملیحه - ازرگ- 2و1کوهه - گبرازهیه- 2و1حریجه شالتاق - رامسه یک- سید استار- سیدیعقوب- سید حسین

-2و1عباس یالس- سید شریف- فریسه

4ایستگاه برق شماره - پادگان شهید جرفی- پادگان شهید فرجوانی- پادگان شهید محالتی- شهید براجعه

تپه منبع آب- 11خیابان -  متری اول و دوم با فرعی ها 12منبع آب خیابانهای شرق اهواز1400/04/1512:3014:00

کارخانه لوله سازیشرق اهواز1400/04/1512:3014:00

خبینه علیا و مرکز تحقیقات هواشناسی- روستاهای ام الطمیر -آجرسازی کریشان - جاده شهید بقایی غرب اهواز1400/04/1512:3014:00

یاس و مقاومت ها-  رز ها - الدن - خیابانهای الله -  کیانشهر منازل ارتش غرب اهواز1400/04/1512:3014:00

قسمتی از کمربندی مالشیه- مالشیه شهرک راشدیه غرب اهواز1400/04/1512:3014:00

(ایستگاه قطار)ناصرخسرو جنوبی از ابهری تا دادبه  -  (خشایار)خیابان بنی هاشم غرب اهواز1400/04/1512:3014:00

بلوار نبوت- کوی سلطانمنش شرق اهواز1400/04/1512:3014:00

 ابتدای جاده دغاغلهغرب اهواز1400/04/1512:3014:00

شهرک پیامغرب اهواز1400/04/1512:3014:00

 غربی  از کمپانی تا جواداالئمه12و11و10 پادادشهر خیابانهای  شرق اهواز1400/04/1512:3014:00

(ع)خیابان دستغیب تا مسجد امام مهدی - بلوار فرضی پور - خیابان یک بهداری و  علیمرادیان- آریاشهر خیابان افشاری شرق اهواز1400/04/1512:3014:00

بهبهانی تا شریعتی... آخرآسفالت خیابان فاطمی زاده از اتوبان آیت اشرق اهواز1400/04/1512:3014:00

خیابان سلطانی- خیابان امام شرقی جنب جهاد کشاورزی- منازل راه آهن کارون -کارگاههای ملی حفاری - ناحیه صنعتی کارون شرق اهواز1400/04/1512:3014:00

روستای سید عامرو پادگان الزهرا- جاده تصفیه شکر -  کارخانه قند و روستاهای  جسانیه کوچک و بزرگ غرب اهواز1400/04/1512:3014:00

غرب اهواز1400/04/1512:3014:00
- خجسته - خشنود - خروش - بشارت - شکوفه - آراسته - ژاله - گل رز -بنفشه  - خادم -  گلزار - گلشن - خیابان های نوبهار - بلوار اصلی پردیس 

حکمت- جوان  - 13جمال 

نمایشگاه دائمی خوزستان-   سید خلف  غرب اهواز1400/04/1512:3014:00

1400/04/1512:3014:00
شهرستان 

کارون

منازل لوله سازی کانتکس از انتها تا - بلوار نهج البالغه - بلوار حدیث - خیابان اصلی کانتکس  -  شرقی قلعه چنعان11کانتکس خ  –قلعه چنعان 

شهرک نور-نبش بازارچه 

شهرک نفتشرق اهواز1400/04/1512:3014:00

17 از 8صفحه ی 
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استوار- فراهانی  - (رضوی) متری 40خیابان های - کوی علوی غرب اهواز1400/04/1512:3014:00

شرف از ناصرخسرو تا قصر شیرین- قصر شیرین - خیابانهای ناصرخسرو شمالی - بلوار قدس غرب اهواز1400/04/1512:3014:00

 آخرآسفالت منازل پشت پارک سیاحتیشرق اهواز1400/04/1512:3014:00

خیابان سی متری بین مهران و رازی- خیابان مهران تا شریعتی - خیابان مهران تا رودخانه - خیابان کتانباف - باند کندرو بلوار جمهوری شرق اهواز1400/04/1512:3014:00

خیابانهای ژاله جاده اندیمشک از فلکه پلیس راه قدیم تا قبل از خانه سازی- منازل سپاه و الحدید -  منازل کیانشهر غرب اهواز1400/04/1512:3014:00

مولوی بین مهران و جمهوری-  بهبهانی و فرهنگ ... رازی بین اتوبان آیت ا-  خیابانهای دهبان ـ موسوی ـ مهران ـ کرمی خراط شرق اهواز1400/04/1512:3014:00

1400/04/1514:0015:30
شهرستان 

کارون
آجرسازی جیل و جنگیه- دامداری بختیاری- روستای جنگیه وابودبس

معین زاده خیابان الدن اصلی و سوسن- کوی مجاهد خیابان های یاور و تکریم غرب اهواز1400/04/1514:0015:30

غرب اهواز1400/04/1514:0015:30
روستای - قرارگاه خاتم االنبیاء  - میدان تره بار - بیمارستان سالمت  - جاده اندیمشک حدفاصل بیمارستان سالمت به سمت اهواز تا پلیس راه قدیم 

رهگشا پادگان ولیعصر و شهرک حمل و نقل- خماسیه 

شرق اهواز1400/04/1514:0015:30
خیابان - و کوی الصافی  (خیابان شهید رجاِیی خیابان مصطفی خمینی - زیر بیسیم -خیابان شبنم ) چهارصد دستگاه 12  کوی طالقانی  خیابان

کارخانه یخ- رامین 

کوی مجاهدین خیابان طباطبایی یک و دوشرق اهواز1400/04/1514:0015:30

غرب اهواز1400/04/1514:0015:30
حریه - سید نبی - سیدیدیم - روستاهای سید معن  - 3 تا 1حموله - مسیر  جاده اندیمشک پادگان چراغچی - سید غضبان - بامدژ  - روستای خاور 

روستای ام عگله - 2و1آلبونیس - 2و1

عین دو خیابان ایستگاه وحدت و خیابان های شرقیغرب اهواز1400/04/1514:0015:30

9 الی 3کوی بعثت خیابان آیت از خیابان -  واحدی نفت 2000منازل - سیلو شکسته شرق اهواز1400/04/1514:0015:30

مهزیار و ماهان- شفیعی بین کرخه و ساحلی -  خیابانهای مارون و کرخه -  شرقی 18 و 17 و 13کیانپارس خیابانهای غرب اهواز1400/04/1514:0015:30

1400/04/1514:0015:30
شهرستان 

کارون

اداره آب فاضالب - کوت نواصر-قسمتی از هادی آباد سمت جاده کمربندی- مسیر رفت جاده آبادان تا قبل از روستای آلبوشوکه - روستای ام البنین 

تاالر - پمپ بنزین قلعه چنعان- جاده کمربندی قلعه چنعان صنایع فوالد- بازارچه کوت نواصر- پادگان اشرفی اصفهانی- شهرستان کارون درکوت نواصر

سیمرغ

خیابان الدن سمت اسب سواری- شهرک الهیه- معین زاده -  سمت سده 10 تا 5رضوان - خیابانهای آرمان شهرک پیام - تصفیه خانه بوستان غرب اهواز1400/04/1514:0015:30

شرق اهواز1400/04/1514:0015:30
زیتون - زمرد حد فاصل مرجان تا یوسفی نژاد   - (مهاجرین)زویه ملی راه - مانی- مهران - خاقانی - فردوس ملی راه- میترا  - خیابان های مرجان 

کوچه مستوفی- ملی راه خیابان فرشید یک - نبش فیروز نو 

1400/04/1514:0015:30
شهرستان 

باوی
جاده مالثانی مسیر روستای ملحه

گلناز- چنیبه علیا - شهرک اکباتان - خیابانهای میخک و نرگس - بلوار نخلستان غرب اهواز1400/04/1514:0015:30

17 از 9صفحه ی 
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 شهرک شهید عباسپور4کوی ملت  فاز شرق اهواز1400/04/1514:0015:30

شرق اهواز1400/04/1514:0015:30
آخرآسفالت خیابان - بازارچه صدف - خیابان فرهنگ - متری اول آخرآسفالت 16 متری دوم و 16آخر آسفالت خیابان خسروی حدفاصل جمهوری تا 

خیابان غالمپور فرعی یک- حیدری نژاد 

1400/04/1514:0015:30
شهرستان 

باوی
کوی سید جابر- روستاهای  سید شریف و سید سلطان 

(چهارراههای دوم)14تا 1خیابان کارون خیابانهای - حصیر آباد بازارچه شرق اهواز1400/04/1514:0015:30

2منازل فرهنگیان - کوی مهدیس منازل نورد لوله - کوی مهدیس منازل نیروی انتظامی شرق اهواز1400/04/1514:0015:30

قسمتی از شهرک برق - ( متری انتهای خ اسفند52بسمت بلوار  ) 3و2و1نفت - کارون خیابان  سردخانه - دماوند - انتهای گلستان خیابانهای دنا شرق اهواز1400/04/1514:0015:30

 متری60خیابان اصلی کیان از خیابان انصاری تا غرب اهواز1400/04/1514:0015:30

شهرداری شیبان-   شهرک اندیشه 7 تا 3شیبان خیابان شرق اهواز1400/04/1514:0015:30

اراضی پاداد خ مولویشرق اهواز1400/04/1514:0015:30

غرب اهواز1400/04/1514:0015:30
قسمتی از خیابان ابهری و ناصرخسرو جنوبی از کاشف تا - خیابان فیض - خیابان های شیخ بهاء شمالی و شیخ بها جنوبی از انقالب تا بنی هاشم  

ابهری

کوی پاستوریزهشرق اهواز1400/04/1514:0015:30

3بازارچه فاز -  کوی ملت 3خیابان اصلی فاز شرق اهواز1400/04/1514:0015:30

کیانپارس باند کندرو سید خلف از ایستگاه تا رودخانهغرب اهواز1400/04/1514:0015:30

شرق اهواز1400/04/1514:0015:30
-کوی حزبه - شهرک ستایش خیابان اصلی - بلوار آرش -    آموزگار و  بهاران7 و6کوی باهنر منطقه یک و دو  و خیابانهای - کوی ایثار خیابان مهاجر 

2و1 کوی باهنر خیابان آموزگار 

پادگان مشرحات- مرکز معاینه فنی خودرو - خیابان مخابرات - خیابان مسجد - جاده ماهشهر و برومی از سه راهی فوالد بسمت پلیس راه برومی شرق اهواز1400/04/1514:0015:30

(بنی هاشم) متری تا خشایار 60 متری شیلنگ آباد ـ خیابان شیخ بهاء جنوبی از 60خیابانغرب اهواز1400/04/1514:0015:30

منصوری- شبنم - قسمتی از کوی علوی خیابانهای فراهانی غرب اهواز1400/04/1514:0015:30

8و 7بلوار اصلی فرهنگ شهر بین کشاورز و رشد-  ساعی 7 تا 1فرهنگ شهر خیابان  - پردیس مجتمع گلها غرب اهواز1400/04/1514:0015:30

 کوروش4بخشی از فاز -  نرسیده به فلکه سید عبداهلل 4جاده کمربندی فاز شرق اهواز1400/04/1514:0015:30

روستای شعیمیط - 4 تا 1روستای مراونه  - (ص) و نبی اکرم 3و2گبیر یک و  - 3و2و1روستاهای ابوبقال - سه راهی ابو بقال - جاده تصفیه شکر غرب اهواز1400/04/1514:0015:30

روستای منثر صگور- روزنه و آلبوکبیره - پادگان شهید درویش - صفیره - عنیه - بگعان یک و دو - روستای مشرحات -دو راهی کریت شرق اهواز1400/04/1514:0015:30

1400/04/1514:0015:30
شهرستان 

باوی
روستای سید عنایه

17 از 10صفحه ی 
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1400/04/1515:3017:00
شهرستان 

کارون

منازل -  کانتکس 12کوی شهید تقوی و فرعی - نصر زبید - عصر - تاجدینیان - مبین - خیابان های مطهری - 10 الی 1خیابان شاکر  - 2شکاره

شرکت توزیع برق پشت ایستگاه شکاره

شرق اهواز1400/04/1515:3017:00
- روستای عین المجبل - روستای دهالییه - جاده قدیم هفتکل روستای نمره سه - ابو یورو - نگازه - روستاهای نزهه و عوده- غیزانیه کوچک و بزرگ 

روستای عوافی- عرب راشد - روستای ابو صلبیخات - روستای سید محمود - روستای سودان - طویله حاج یاسر - روستای لطره - روستای حلوه جامع 

غرب اهواز1400/04/1515:3017:00
قجریه بیت - قجریه - سیره - تل اسود - شمریه - صفحه دو - صفحه یک - مکسر بیوض - بیوض - ملیحان - خبینه سفلی - روستاهای مگطوع 

کاظمی دو- کاظمی یک - واوی

خیابان زینب شمالی و زینب جنوبی-  اتوبان قدس  غرب اهواز1400/04/1515:3017:00

سپیدار سمت مسجد بالل  - 5و4کوی نبوت خیابان مطهر شرق اهواز1400/04/1515:3017:00

3یک غربی فاز یک تا - یک شرقی - الهام شرقی - میهن- اردیبهشت  -  سروش شرقی - کیانپارس خیابانهای مطهری شرقیغرب اهواز1400/04/1515:3017:00

3کوی ملت خیابان های ذوالفقار فلکه سید عبداهلل و قسمتی از فاز شرق اهواز1400/04/1515:3017:00

روستای عباسی غزی- روستای سیدیه - یکاویه - سفاک  -  2و1عماشیه  -  2و1سرخه -  و عنافچه5جاده تصفیه شکر روستاهای مراونه  غرب اهواز1400/04/1515:3017:00

بلوار بهبهانی تا خیابان فاطمی زاده روبروی کوی مدرس-  غربی18 تا  13پاداد شهر خیابانهایشرق اهواز1400/04/1515:3017:00

مجتمع فجر-    و بخشی  از شهرک بهلول6 شهریور خیابان 17کوی شرق اهواز1400/04/1515:3017:00

منازل ترابری خیابان یک و دو ترابری- کوی شهروند - بلوار معلم حد فاصل خیابان سپاه غربی تا راهبند ایثار شرق اهواز1400/04/1515:3017:00

قسمتی از کوی سیاحیغرب اهواز1400/04/1515:3017:00

1400/04/1515:3017:00
شهرستان 

باوی
روستای قلعه مزبان- مسیر مالثانی از زرگان ابوفاضل تا روستای بیت محارب و روستاهای البصره 

3 غربی فاز 8خیابان -  غربی 15خیابان -  کیانپارس تا انتها 6کیانپارس خیابان وهابی از خیابان غرب اهواز1400/04/1515:3017:00

  و سلطانی9 تا 4 پادادشهر خیابان های شرق اهواز1400/04/1515:3017:00

1400/04/1515:3017:00
شهرستان 

کارون
منازل تاکسیرانی-  واحدی نفت  602- علوم پزشکی- تاکسیرانی- گمرک- تهران جنوب-  مهدیس منازل نفت 

تا مسکن مهر شیبان و ایران گاز (شبیشه)کوی امام شرق اهواز1400/04/1515:3017:00

زویه عامری وآرد فالحت-    زویه cngبلوار پاسداران حد فاصل ایستگاه زرگان تا روبروی خیابان عامری و شرق اهواز1400/04/1515:3017:00

غرب اهواز1400/04/1515:3017:00
خرداد - خرداد بین بهمن و اسفند - تیر بین بهمن و اسفند  - اصفهان بین دی و اسفند و اسفند جنوبی - خیابان های بهمن - دانشگاه علوم پزشکی 

ژاله و فرهنگ یک- خیابانهای جانبازان- اردیبهشت بین بهمن و اسفند - شهریور بین بهمن و دی - خوش بین بهمن و دی -  بین اقبال و اسفند 

حصیرآباد خیابان اصلی کارون تا فلکه زیتون کارگریشرق اهواز1400/04/1515:3017:00

راه آهن میان دشت- یربه و غدر - خیط شهرک درودگران- ملچ - خرچه - روستاهای ام الطرفه - دامغه بزرگ و کوچک - مسیرپادگان واعظی شرق اهواز1400/04/1515:3017:00

17 از 11صفحه ی 



آدرسناحیهساعت وصلساعت قطعتاریخ

1400/04/15جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

خیابان انوشه-  قسمتی از خیابان پیشاهنگی- بلوار گلستان تا فلکه دانشگاه غرب اهواز1400/04/1515:3017:00

ساختمان مرکزی قدیم دانشگاه- داخل دانشگاه چمران غرب اهواز1400/04/1515:3017:00

قسمتی از میدان شهید بندر- قسمتی از ساختمان قدیم بیمارستان ابوذر - نیوساید شرق اهواز1400/04/1515:3017:00

1400/04/1515:3017:00
شهرستان 

باوی
مسیر ام سراجینه تا کاییدیه- روستای زویر و فلیحی - روستای خرامزه چری - روستای صلیعه - شهر رامین 

شرق اهواز1400/04/1515:3017:00
- کوی مشعلی قسمت دامداران - شریعتی از نبش جنت تا انتها-  جنت حد فاصل ساحلی تا شریعتی-  بلوار ساحلی از جنت تا پشت تصفیه خانه فوالد

پمپ بنزین مشعلی- خیابان مسجد- عاصم- صابر- شفیع - مرمت ها- ربیع- خیابانهای شمیم - منازل شمس جاوید- خیابان نور

غرب اهواز1400/04/1515:3017:00
 15کوی -خیابان فیض بن بست شهریور - خیابان فیض منازل سازمانی  زکی زاده - قسمتی از خیابان لشکر - تیر - (آزادی) خیابان های مشیری 

خرداد

غرب اهواز1400/04/1515:3017:00
قسمتی از شهرک -   نبش خیابان شمسCNG-  متری از فلکه کارگر شرقی تا اول شهرک برق 52بلوار - دستگاه 118منازل -  بخشی از بهارستان 

بلوار کارگر نبش آبادان- انتهای سعدی تا خیابان کارون - منازل عمران - برق 

 بلوار پاسداران حد فاصل ایستگاه زرگان  تا خیابان عامریشرق اهواز1400/04/1515:3017:00

..... بروایه عمیر و شیرجاموس و 3 تا 1حالف - آلبو یوسف - آلبو ثنوان - چپسه کوچک و بزرگ - تریچی - بروایه قاطع - روستاهای بروایه حیدر غرب اهواز1400/04/1515:3017:00

شهرک نفتشرق اهواز1400/04/1515:3017:00

1400/04/1515:3017:00
شهرستان 

کارون

- تلمبه خانه شهید لرستانی - قسمتی از سویسه اسالم آباد یک و سویسه ابوناگه و سویسه سادات و سویسه سه و قلعه طرفی و مبارکه یک و دو و سه

روستای خضیرات

طاهریه- مسیر سید خلف ابوترکیه - روستای رامزیه -  مسیر جاده قدیم خرمشهر -  مسیر جاده خرمشهر روستای سطامیه ـ بنی تمیم غرب اهواز1400/04/1515:3017:00

شرق اهواز1400/04/1515:3017:00
منازل -  ابوذر تا خیابان فاطمی زاده سمت رودخانه 16سیمتری جنوبی از -   ابوذر16آخر آسفالت خیابان - جاده ساحلی شرقی تا خیابان جنت 

آخر آسفالت خیابان نصر بین حق بین و چعب- آزادگان 

غرب اهواز1400/04/1515:3017:00
-   سمت سچه 3انتهای خیابان پهلوان غربی فاز -  کیان آباد حد فاصل سچه تا وهابی 11خیابانهای یک تا   - 2کیان آباد منازل تصفیه خانه شماره 

 غربی4 خیابان 3کیانپارس فاز - خیابان وهابی - مرداد بین وهابی و سچه قطار 

عین دو خیابان دهیاری-  تا کانال چمران2پمپ بنزین عین - عین دو خیابان ایستگاه نبش جاده اصلی حمیدیه  غرب اهواز1400/04/1515:3017:00

 پاداد8خیابان اصلی یوسفی و قسمتی از - خیابان رامین کریمی - بلوار امام شرقی جنب منازل جانبازانشرق اهواز1400/04/1515:3017:00

1400/04/1515:3017:00
شهرستان 

باوی
روستای منصوری  و عباسیه نبگان- سید عیدی - روستاهای هله  و دله - دانشگاه - مالثانی قدیم 

3فتح - کوی نفت خیابان های ارشاد و رسالت- پادگان گلف -  جاده ماهشهر ورودی کوی نفت -  شهرک ملی حفاری بلوار بهارستان و گلستان شرق اهواز1400/04/1515:3017:00

بهاران بین  زینب و سروش-  بصیر نبش غزنوی شمالی -   منازل سازمانی  زینب شمالی - منازل سپاه پشت ایستگاه لشکر غرب اهواز1400/04/1515:3017:00

17 از 12صفحه ی 
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1400/04/1517:0018:30
شهرستان 

کارون
انتهای کانتکس- شهرک توحید -  غربی قلعه چنعان 11  الی 5خیابان  – شرقی 18  الی 4قلعه چنعان خیابان  - کانتکس 

خوابگاه خواهران دانشگاه- بازارچه گلستان - کوی سعدی غرب اهواز1400/04/1517:0018:30

خیابان صالح پور بین زمرد و زمزم- خیابان زمزم نبش فیاض - خیابان فاطمی حد فاصل مناطق تا نبش  زیبا  شرق اهواز1400/04/1517:0018:30

1400/04/1517:0018:30
شهرستان 

کارون

روستای علی - روستای گاومیش -  کوی امام حسین - خیابان های شرقی قلعه چنعان  –خیابان مدارس قلعه چنعان - بلوار کمربندی صنایع فوالد 

ایگده

جاده خرمشهر قبل بوتان گاز- خیابان بهداشت - قسمتی از کوی علوی خیابان طالقانی بین جاده خرمشهر و فراهانیغرب اهواز1400/04/1517:0018:30

غرب اهواز1400/04/1517:0018:30
- مخابرات الهایی - روستای صالح زواره ای - روستای کریم محارب و علی چعب - عشاره بزرگ و کوچک - قلعه سحر - جاده اندیمشک شهر الهایی 

روستای بروایه عمیر روستای خسرج- روستاهای سید ظهراب و سید طاهر 

شرق اهواز1400/04/1517:0018:30
خیابان های  -   متری 8 اقبال نبش کوچه 13خیابان -  متری مقیمی 20خیابان -  متری مقیمی 12خیابان -  متری مقیمی 10کوی ملت خیابان 

 اقبال17 و 23  و 19

غرب اهواز1400/04/1517:0018:30
 (ع)حوزه علمیه امام حسین - کمربندی نبش جنگلبانی - ایمان نبش کلیم ـ مجلسی ـ قائانی ـ جنگلبانی ـ جاوید - لشکر آباد خیابانهای ملک الشعرا 

خوابگاه دانشگاه شهید چمران جنب صداوسیما- منازل صداو سیما - صدا و سیما - 

زویه پشت ملی راهشرق اهواز1400/04/1517:0018:30

زیتون خیابان زمرد تا نبش فیلسوفشرق اهواز1400/04/1517:0018:30

1400/04/1517:0018:30
شهرستان 

باوی
 شرکت گاز پلی اتیلن2جاده ماهشهر باغ فردوس ایستگاه اهواز - شهرک شجیرات - ویس 

کوی مجاهد- فاز یک گروه ملی غرب اهواز1400/04/1517:0018:30

شرق اهواز1400/04/1517:0018:30
-  بلوار سینا نبش اقبال -  منازل لوله سازی  - اقبال ـ عتیق ـ میعاد - خیابان بصیر - منازل فرهنگیان -  پاداشهر منازل جهاد خیابانهای بهاران 2فاز 

 بصیر50 بصیر و 53 و52بلوار طالییه بین خیابان های - خیابان اصلی منازل لوله سازی 

کوی گلدشت و کوی گلبهارغرب اهواز1400/04/1517:0018:30

منازل کاویان- خیابان ناصح - کوی مدرس - فازیک پادادشهر تا خیابان آبان و کوی طالب  - حدفاصل جمهوری  (ع)قسمتی از خیابان جواداالئمهشرق اهواز1400/04/1517:0018:30

1400/04/1517:0018:30
شهرستان 

کارون
شهر جدید شیرین شهر

آموزشکده صنعت نفت- بهشت آباد شرق اهواز1400/04/1517:0018:30

اسفند شرقی تا اسفند غربی- الهام غربی - مطهری غربی - میهن غربی -  غربی فاز یک 5کیانپارس خیابان ایدون از خیابان اسفندتا غرب اهواز1400/04/1517:0018:30

کوی فرهنگیان - 2شهرداری منطقه - مریم و شقایق ها- خیابانهای نرگس - کیانشهر منازل کوی طالب غرب اهواز1400/04/1517:0018:30

1400/04/1517:0018:30
شهرستان 

کارون

جاده شنی حد فاصل قلعه چنعان تا نبش خیابان - شهرک ربیع  –قلعه کوچک  – 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  –نورانی 

17 از 13صفحه ی 



آدرسناحیهساعت وصلساعت قطعتاریخ

1400/04/15جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

غرب اهواز1400/04/1517:0018:30
-کوکب -پامچال -نسترن - خیابان های خلیج فارس -  گروه ملی و ارتش 2فاز   - (بلوار نارنجستان و مهستان)منازل نیروی انتظامی - معین زاده 

کاج-آالله -یاس -نیلوفر 

12 و 11خرداد بین -   غربی بین ایدون و خرداد17-   غربی بین وهابی و خرداد 18-  الی آخر غربی 8 کیانپارس خیابان خرداد حد فاصل خیابانغرب اهواز1400/04/1517:0018:30

1400/04/1517:0018:30
شهرستان 

باوی
شرق جاده مالثانی از ویس تا کارتن سازی - 3روستای تلبومه تا روستای نگازه و ابوهاوون 

صدیق- سراج -امینی -  احمدی6خیابان های - بهبهانی نبش پارک خروسی . . . اتوبان آیت اشرق اهواز1400/04/1517:0018:30

غرب اهواز1400/04/1517:0018:30
- خجسته - خشنود - خروش - بشارت - شکوفه - آراسته - ژاله - گل رز -بنفشه  - خادم -  گلزار - گلشن - خیابان های نوبهار - بلوار اصلی پردیس 

حکمت- جوان  - 13جمال 

پشت کوی سلیم آباد- بخش از عین دو غرب اهواز1400/04/1517:0018:30

شرق اهواز1400/04/1517:0018:30
کوی مهدیس از فلکه مصالح فروشان تا قبل از کیوسک نیروی انتظامی  - 2 و 1 بین خیابان 4 قطعه یک تا 5منازل فاز- بلوار هاتف - پاداد 2فاز

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

شرق اهواز1400/04/1517:0018:30
- رحمانیه - حیاویه - فضله - شرکت جهان پارس  - 800و700روستای ملیگت و ان جی ال - تاسیسات گاز شهید محمدی -جاده ماهشهر 

NGL 600-  مقبره سید هاشم 

1400/04/1517:0018:30
شهرستان 

کارون

باند - بازار ماشین- خیابان بازار ماشین - دانشکده تربیت معلم - پردیس رسول اکرم - مهدیس شهرک گلها -  مهدیس منازل مهندسی کشاورزی 

5 الی 1اسالم آباد شرقی خ -  تا نبش شکاره 6کندرو بلوار امام علی از بیمه شماره 

 سلویچ8 و خیابان 11خیابان -  و خیابان تعاون 8 مالشیه تا خیابان غرب اهواز1400/04/1517:0018:30

1400/04/1517:0018:30
شهرستان 

باوی
روستای کشتیبان- روستای شیخ کریم - جاده شوشتر از ندافیه تا بندقیر و جلیعه 

 شرقی کیان آباد25خیابان -  متری چهارم غربی تا انتهای کیان آباد 18 متری احداثی از 20کیان آباد خیابان غرب اهواز1400/04/1517:0018:30

کوی مجاهدین خیابانهای نواب- منازل اتوبوسرانی منازل کارمندی -  رضوان 17 تا 13خیابان های - کوی رمضان بازارچه کاج شرق اهواز1400/04/1517:0018:30

1400/04/1517:0018:30
شهرستان 

باوی
3 متری تا خیابان 24مالثانی خیابان 

شرق اهواز1400/04/1517:0018:30
منازل زمین شهری - دادگاه - کوی نبوت خیابانهای مطهر و  زاگرس -  متری شهداء 20خیابان - سه راه باهنر - منازل زمین شهری- کوی مستغالت 

خیابان چهارم شهید چمران

یوسفی خیابان جراح زاده-  خیابان کافی از بهبهانی تا انتهای خیابان بهداری نبش خیابان امام شرق اهواز1400/04/1517:0018:30

1400/04/1517:0018:30
شهرستان 

حمیدیه

بیت - 2و1حویش - العوده- آلبومروح- 2و1آلبوعید - 2و1صندیحه - عالونه ضعیف- 1عالونه سدره- عالونه الفای- حمیدیه روستاهای وصیله حالف

بیت شوکایه- (بیت خالد)جنادله - (بیت خلف)جنادله - شهید فالحی- بردان

مرکز علوم وفنون-  شرکت نفت شرق اهواز1400/04/1517:0018:30

17 از 14صفحه ی 
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زعفرانیه-  شهرک رزمندگان غرب اهواز1400/04/1517:0018:30

شرکت توزیع برق اهواز-  تعاونی آجرقرمزها -  شهریور 17قسمتی از کوی  –کوی بیمه شرق اهواز1400/04/1517:0018:30

کمربندی و فرعی ها- خیابان استخر موج -  کوی ملت فاز سه خیابانهای توانیر شرق اهواز1400/04/1517:0018:30

قسمتی از کوی سیاحیغرب اهواز1400/04/1517:0018:30

 خیابان فرهنگ از زند تا خیابان امامشرق اهواز1400/04/1517:0018:30

 فلکه چوب برهاغرب اهواز1400/04/1517:0018:30

1400/04/1517:0018:30
شهرستان 

کارون

اداره آب فاضالب - کوت نواصر-قسمتی از هادی آباد سمت جاده کمربندی- مسیر رفت جاده آبادان تا قبل از روستای آلبوشوکه - روستای ام البنین 

تاالر - پمپ بنزین قلعه چنعان- جاده کمربندی قلعه چنعان صنایع فوالد- بازارچه کوت نواصر- پادگان اشرفی اصفهانی- شهرستان کارون درکوت نواصر

سیمرغ

 کوی ملت و قسمتی از منازل شهید عباسپور4فاز - پادگان شهید دغاغله شرق اهواز1400/04/1517:0018:30

خیابان شهید طاهری- خیابان شهید کرمی - کوی طالقانی شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

 خیابان های بلوار تا انتهای فلکه دانیال و خیابان های فرعی دانیال3کوی ملت فاز شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

شرکت نورد لوله سپنتاغرب اهواز1400/04/1518:3020:00

شرق اهواز1400/04/1518:3020:00
قسمتی از کمربندی بلوار - شهرک شاهد -قسمتی از  کوی پیروزی - کوی عابدی منازل نظام مهندسی - قسمتی از شهرک صنعتی -  بلوار پاسداران 

نفت

شهید خواجه نژاد و پاداد شرقی- اهلل اکبر - هواشمی - زیباشهر خیابانهای ممبینی  - (ع)خیابان دستغیب و جواد االئمه شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

7 و 6 خیابان وصال 2فرهنگیان - الله - شقایق - مریم - خیابان های گالیل - کوی فرهنگیان یک شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

1400/04/1518:3020:00
شهرستان 

کارون

درویشیه خیابان -  کانتکسCNGباند کندرو بلوار امام علی حدفاصل شکاره یک تا شریعتی یک نبش خ میرآب زاده جایگاه - خیابان اصلی شکاره یک 

شریعتی یک فرعی - خیابان اصلی نورانی پشت به بلوار سمت راست خیابان - سادات - سلیمانی - مجدم سلطانی - بعثت - های مقاومت و فرعی ها 

بازارچه شهدای مدافع حرم- خیابان اصلی نورانی فرعی سوم  – شریعتی یک حد فاصل فرعی دوم الی فرعی چهارم 53 و 9- 1خیابان  - (نافع)دوم 

1400/04/1518:3020:00
شهرستان 

کارون

باند کندرو بلوار امام علی از پمپ بنزین غفاری تا - منازل بنیاد مسکن  - 9 الی5خیابان کوثر- قسمتی از منازل لوله سازی کانتکس تا مقابل بازارچه

قسمتی کمی از بازارچه خزامی و قسمتی از خیابان فشار قوی  - 8شریعتی یک خیابان  - 6 الی 4شریعتی دو خیابان - نبش شهرک بسیج 

منازل سیصد دستگاه صنایع فوالدشرق اهواز1400/04/1518:3020:00

 خیابان اصلی هستی3پردیس فاز - هستی - دنا - خیابانهای دالرام -  متری هدیه 32پردیس خ   - 1بلوار هدیه روبروی خ هستی - بلوار بقایی غرب اهواز1400/04/1518:3020:00

شهرک آغاجاری بلوار افرا- کوی منابع طبیعی شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

کوی علوی خیابان الهادی- بانک ملت - مامایی - پرستاری - دانشکده اقتصاد و کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران - داخل محوطه دانشگاه چمران غرب اهواز1400/04/1518:3020:00

بخشی از عین دوغرب اهواز1400/04/1518:3020:00

17 از 15صفحه ی 
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روسستای بیت فارس (عج) روستای دغاغله بلوار صاحب الزمان غرب اهواز1400/04/1518:3020:00

 متری سوم18 تا 11خیابان اصلی کیان آباد از  -  متری سوم غربی 18کیان آباد خیابان غرب اهواز1400/04/1518:3020:00

 واحدی بنیاد مسکن24- واحدی 224بلوار مهاجرین جنب - فلکه سه راهی سپیدار  بلوار ایمان  و بلوار انصار شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

شرق اهواز1400/04/1518:3020:00
خیابان - پارک و بهداشت باهنر- خیابانهای دانش یک و سه و  هفت - خیابان سرور  -  خیابان بهاران  - 7 و 5و3و1باهنر بلوار صداقت شرقی مناطق 

نسترن

قسمتی از  فتح یک شهرک حفاری- خیابان پایانه - کوی آغاجاری خیابان گلبهار شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

1400/04/1518:3020:00
شهرستان 

کارون

شریعتی - 5 و4- 3خیابان - خیابان کاشف - خیابان ربیعی و فرعی اول - خیابان اصلی درویشیه پشت به بلوار سمت چپ - خیابان اصلی شکاره یک 

بازار ماشین سنگین انتهای شکاره یک-خیابان قائم - قسمتی از خیابان فشار قوی -یک  

1400/04/1518:3020:00
شهرستان 

حمیدیه

صگور -صگور عیسی- شهرک جلیزی- جلیزی عبدالرضا- ام سگور- حالف حسن- آلبوصیاد- سگور فریح- شریعتی- حمیدیه روستاهای بیت احمید

 شهریور17انتهای خیابان - کوی سفلی- شهرک دامپروری- صالح

 منازل کارون شرکت نفتشرق اهواز1400/04/1518:3020:00

پاداد منازل جهاد2فاز شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

1400/04/1518:3020:00
شهرستان 

حمیدیه
(قسمت منازل)پادگان دشت - 2و1پمپاژهای زمزم - 2عالونه سدره - شموس- حاچم نعامی- روستاهای الوزه- کوی انقالب - حمیدیه کوی کارگران

1400/04/1518:3020:00
شهرستان 

کارون
 شیالت

 رزمندگان6کوی رمضان خیابان نظر و -  فرعی  6 و 5حصیر آباد خیابانهای - صدا و سیمای تپه و دکل های مخابرات -  منبع آب فاز سه شهرداری شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

1400/04/1518:3020:00
شهرستان 

کارون

پمپاژهای حاشیه رودخانه حد فاصل روستای طرفایه تا- شیرین شهر بلوار فردوسی و قسمتی از بلوار اصلی

چمیان- اسالم آباد   - 3 و 2 و 1اسماعیلیه - ابو مشیلش- فارسیات بزرگ و کوچک - بریچه -2 و 1روستاهای طرفایه - چمیان 

زیرگذر کیان اباد-  تا انتها 18کیان آباد خیابان اصلی از خیابان غرب اهواز1400/04/1518:3020:00

بلوار نبوت- کوی سلطانمنش شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

قسمتی از خیابان ابهری- خیابان کیان از انقالب تا انصاری - کمپلو منازل سازمانی سازمان آب غرب اهواز1400/04/1518:3020:00

خبینه علیا و مرکز تحقیقات هواشناسی- روستاهای ام الطمیر -آجرسازی کریشان - جاده شهید بقایی غرب اهواز1400/04/1518:3020:00

شرکت حفاری شمال-سه راهی فوالد تا فلکه تپه  - 4قسمتی از فاز دوم شهرک صنعتی شماره شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

 کوی ملت خیابان اقبالشرق اهواز1400/04/1518:3020:00

 متری شهرداری خیابان مجدم20-  زیتون کارگری خیابان چهارلنگ خیابان عالمه شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

معین زاده خیابان الدن اصلی و سوسن- کوی مجاهد خیابان های یاور و تکریم غرب اهواز1400/04/1518:3020:00

1400/04/1518:3020:00
شهرستان 

کارون
شهرداری کوت عبداهلل-  قسمتی از شکاره سه و کوت عبداهلل قدیم 

17 از 16صفحه ی 



آدرسناحیهساعت وصلساعت قطعتاریخ

1400/04/15جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

روستای سید عامرو پادگان الزهرا- جاده تصفیه شکر -  کارخانه قند و روستاهای  جسانیه کوچک و بزرگ غرب اهواز1400/04/1518:3020:00

غرب اهواز1400/04/1518:3020:00
پردیس  - 85کوی پردیس قطعه - منازل بهزیستی -  واحدی مسکن مهر 84مجتمع - خیابان دادگر - قسمتی از پردیس بلوار گلفام بسمت گلشن 

منازل بنیاد مسکن- بلوار هدیه 

1400/04/1518:3020:00
شهرستان 

کارون

 -2و1طویل- روستای ملچ یا بالدیه - روستای خنزیریه - روستای اعظب - آجرسازی نگین پارس - شریف آباد - قلعه شکراهلل- روستاهای مسیر کانال 

3 و2و 1خویسه- عطیش  - 2و1حنیطیه- روستای خسروی 

(کارگری، منازل آزادگان، منازل رزمندگان2، فاز 1فاز کارگری)کوی رمضان - محالتی- 17 تا 13سپیدار از خیابان - زندان سپیدار- فنی حرفه ایشرق اهواز1400/04/1518:3020:00

غرب اهواز1400/04/1518:3020:00
خیابان انقالب شمالی از - خیابان اصلی انقالب جنوبی از شیخ بها تا سه راه -  کیانشهر منازل بسیجیان و خانه سازی - راهیان نور - کوی شهید میثمی

 متری60خیابان هاللی از انقالب تا - سروش تا سه راه 

1400/04/1518:3020:00
شهرستان 

کارون

تلمبه خانه شهدای شرق - روستای علوه - روستای وعیلیه - قلعه کبری - غزاویه کوچک وبزرگ - 2و1روستای مظفریه-منازل سازمانی کوت امیر 

روستای طرفایه-عمیشیه بزرگ - روستای بحر  و سیدعنایه - روستای موران - کارون 

شرق اهواز1400/04/1518:3020:00
خیابان قنادان زاده بین خ صابر پور و - خیابان رودکی بین فرهنگ و ادهم - خیابان مسجدی بین علم و قنادان زاده -رودکی -  قسمتی از خ فرهنگ 

عسجدی

پادگان مشرحات- مرکز معاینه فنی خودرو - خیابان مخابرات - خیابان مسجد - جاده ماهشهر و برومی از سه راهی فوالد بسمت پلیس راه برومی شرق اهواز1400/04/1518:3020:00

کوی جانبازانشرق اهواز1400/04/1518:3020:00

17 از 17صفحه ی 


