
آدرسناحیهساعت وصلساعت قطعتاریخ
كوي مجاهدين خیابان طباطبايي يك و دوشرق اهواز1400/04/191012

خیابان سلطاني- خیابان امام شرقي جنب جهاد كشاورزي- منازل راه آهن كارون -كارگاههاي ملي حفاري - ناحیه صنعتي كارون شرق اهواز1400/04/191012

طاهريه- مسیر سید خلف ابوتركیه - روستاي رامزيه -  مسیر جاده قديم خرمشهر -  مسیر جاده خرمشهر روستاي سطامیه ـ بني تمیم غرب اهواز1400/04/191012

1400/04/191012
شهرستان 

كارون
 شیالت

شرق اهواز1400/04/191012
خیابان - و كوي الصافي  (خیابان شهید رجاِيي خیابان مصطفي خمیني - زير بیسیم -خیابان شبنم ) چهارصد دستگاه 12  كوي طالقاني  خیابان

كارخانه يخ- رامین 

كوي علوي خیابان الهادي- بانك ملت - مامايي - پرستاري - دانشكده اقتصاد و كتابخانه مركزي دانشگاه چمران - داخل محوطه دانشگاه چمران غرب اهواز1400/04/191012

(تعمیرگاه اتوبوسراني- سردخانه البرز - فرامرزپور -كوي سادات  )جاده خرمشهر از سه راهي ترمینال سوسنگرد تا قبل از گلدشت غرب اهواز1400/04/191012

بلوار بهبهاني تا خیابان فاطمي زاده روبروي كوي مدرس-  غربي18 تا  13پاداد شهر خیابانهايشرق اهواز1400/04/191012

..... بروايه عمیر و شیرجاموس و 3 تا 1حالف - آلبو يوسف - آلبو ثنوان - چپسه كوچك و بزرگ - تريچي - بروايه قاطع - روستاهاي بروايه حیدر غرب اهواز1400/04/191012

طرح آماک-  شركت نفت غرب اهواز1400/04/191012

قريشي غربي- فیروه - خیابان هاي شمس - كوي سعدي خیابان شیراز بین سعدي و آبادان - آموزشكده فني آب و برق غرب اهواز1400/04/191012

غرب اهواز1400/04/191012
- خجسته - خشنود - خروش - بشارت - شكوفه - آراسته - ژاله - گل رز -بنفشه  - خادم -  گلزار - گلشن - خیابان هاي نوبهار - بلوار اصلي پرديس 

حكمت- جوان  - 13جمال 

 منازل كارون شركت نفتشرق اهواز1400/04/191012

3 غربي فاز 8خیابان -  غربي 15خیابان -  كیانپارس تا انتها 6كیانپارس خیابان وهابي از خیابان غرب اهواز1400/04/191012

مجتمع آپارتماني رضوان-  عقیق -  دادگر - شاكر-  پرديس خیاباهاي آفتاب غرب اهواز1400/04/191012

شرق اهواز1400/04/191012
قسمتي 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 خیابانهاي 2فاز - قائم و شفیع 

شركت نورد لوله سپنتاغرب اهواز1400/04/191012

اسفند شرقي تا اسفند غربي- الهام غربي - مطهري غربي - میهن غربي -  غربي فاز يك 5كیانپارس خیابان ايدون از خیابان اسفندتا غرب اهواز1400/04/191012

غرب اهواز1400/04/191012
-   سمت سچه 3انتهاي خیابان پهلوان غربي فاز -  كیان آباد حد فاصل سچه تا وهابي 11خیابانهاي يك تا   - 2كیان آباد منازل تصفیه خانه شماره 

 غربي4 خیابان 3كیانپارس فاز - خیابان وهابي - مرداد بین وهابي و سچه قطار 

1400/04/19 در تاریخ شرکت توزیع نیروي برق اهوازجدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي 

6 از 1صفحه ي 



آدرسناحیهساعت وصلساعت قطعتاریخ

1400/04/19 در تاریخ شرکت توزیع نیروي برق اهوازجدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي 

شهرک نفتشرق اهواز1400/04/191214

1400/04/191214
شهرستان 

باوي
جاده مالثاني مسیر روستاي ملحه

1400/04/191214
شهرستان 

كارون
آجرسازي جیل و جنگیه- دامداري بختیاري- روستاي جنگیه وابودبس

بلوار نبوت- كوي سلطانمنش شرق اهواز1400/04/191214

قسمتي از كوي سیاحيغرب اهواز1400/04/191214

زيتون خیابان زمرد تا نبش فیلسوفشرق اهواز1400/04/191214

خیابان زينب شمالي و زينب جنوبي-  اتوبان قدس  غرب اهواز1400/04/191214

غرب اهواز1400/04/191214
-  اصفهان بین دي و بهمن -  تیر  بین آذر و دي -  خرداد - ارديبهشت - خوش - گلستان خیابان هاي دي - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه چمران 

فروردين بین دي و بهمن

آموزشكده فني شهید چمران اهواز-  بهمن بلوار شهید بهشتي 22كوي - كوي علوي خیابان الهادي  نبش  رضوي غرب اهواز1400/04/191214

كارخانه لوله سازيشرق اهواز1400/04/191214

 كوي ملت و قسمتي از منازل شهید عباسپور4فاز - پادگان شهید دغاغله شرق اهواز1400/04/191214

 كوروش4بخشي از فاز -  نرسیده به فلكه سید عبداهلل 4جاده كمربندي فاز شرق اهواز1400/04/191214

غرب اهواز1400/04/191214
 (ع)حوزه علمیه امام حسین - كمربندي نبش جنگلباني - ايمان نبش كلیم ـ مجلسي ـ قائاني ـ جنگلباني ـ جاويد - لشكر آباد خیابانهاي ملك الشعرا 

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

غرب اهواز1400/04/191214
روستاي - قرارگاه خاتم االنبیاء  - میدان تره بار - بیمارستان سالمت  - جاده انديمشك حدفاصل بیمارستان سالمت به سمت اهواز تا پلیس راه قديم 

رهگشا پادگان ولیعصر و شهرک حمل و نقل- خماسیه 

شهرک پیامغرب اهواز1400/04/191214

 متري سوم18 تا 11خیابان اصلي كیان آباد از  -  متري سوم غربي 18كیان آباد خیابان غرب اهواز1400/04/191214

1400/04/191214
شهرستان 

كارون

جاده شني حد فاصل قلعه چنعان تا نبش خیابان - شهرک ربیع  –قلعه كوچك  – 4خیابان هاي غربي قلعه چنعان تا خیابان - بلوار اصلي قلعه چنعان 

خیابان هاي فرعي درويشیه –خیابان نوراني از جاده شني تا نبش خیابان مجدم درويشیه  –نوراني 

غرب اهواز1400/04/191416
خیابان انقالب شمالي از - خیابان اصلي انقالب جنوبي از شیخ بها تا سه راه -  كیانشهر منازل بسیجیان و خانه سازي - راهیان نور - كوي شهید میثمي

 متري60خیابان هاللي از انقالب تا - سروش تا سه راه 

عین دو خیابان ايستگاه وحدت و خیابان هاي شرقيغرب اهواز1400/04/191416

6 از 2صفحه ي 
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1400/04/19 در تاریخ شرکت توزیع نیروي برق اهوازجدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي 

1400/04/191416
شهرستان 

حمیديه

- گمبوعه بزرگ و كوچك- رحمت آباد-آزادي -قلعه غدير- بیت مگطاف- بیت ماهور- بیت جوني-  حمیديه روستاهاي  دهكده و سید حسین غفیله

-3و2و1دهلیز- 2و1شبیلیه- طويبه

- 2و1دب سعید - سعدون تفگ- 2و1ملیحه - ازرگ- 2و1كوهه - گبرازهیه- 2و1حريجه شالتاق - رامسه يك- سید استار- سیديعقوب- سید حسین

-2و1عباس يالس- سید شريف- فريسه

4ايستگاه برق شماره - پادگان شهید جرفي- پادگان شهید فرجواني- پادگان شهید محالتي- شهید براجعه

معین زاده خیابان الدن اصلي و سوسن- كوي مجاهد خیابان هاي ياور و تكريم غرب اهواز1400/04/191416

قسمتي از  فتح يك شهرک حفاري- خیابان پايانه - كوي آغاجاري خیابان گلبهار شرق اهواز1400/04/191416

شرق اهواز1400/04/191416
- رحمانیه - حیاويه - فضله - شركت جهان پارس  - 800و700روستاي ملیگت و ان جي ال - تاسیسات گاز شهید محمدي -جاده ماهشهر 

NGL 600-  مقبره سید هاشم 

شرق اهواز1400/04/191416
-  بلوار سینا نبش اقبال -  منازل لوله سازي  - اقبال ـ عتیق ـ میعاد - خیابان بصیر - منازل فرهنگیان -  پاداشهر منازل جهاد خیابانهاي بهاران 2فاز 

 بصیر50 بصیر و 53 و52بلوار طاليیه بین خیابان هاي - خیابان اصلي منازل لوله سازي 

شموس- دب حردان  –2 سلیويچ 11 تا 8مالشیه خیابان غرب اهواز1400/04/191416

 فلكه چوب برهاغرب اهواز1400/04/191416

شرق اهواز1400/04/191416
خیابان قنادان زاده بین خ صابر پور و - خیابان رودكي بین فرهنگ و ادهم - خیابان مسجدي بین علم و قنادان زاده -رودكي -  قسمتي از خ فرهنگ 

عسجدي

شرق اهواز1400/04/191416

- منازل راه و ترابري نفت -منازل مخزن ساز- فوالدشهر بلوار باباطاهر - كوي ايثار بازارچه كمیته امداد - فلكه قانا تا راه بند ايثار-  بلوار معلم - باهنر 

باهنر مستغالت مركز خريد - صد دستگاه بین منازل ترابري و آزاده  - باهنر  منازل آزاده خیابان قیام روبروي پارک -  آزاده 2صد دستگاه خیابان 

7فوالدشهر بلوار بابا طاهر نبش خ - باهنر 

زويه پشت ملي راهشرق اهواز1400/04/191416

3فتح - كوي نفت خیابان هاي ارشاد و رسالت- پادگان گلف -  جاده ماهشهر ورودي كوي نفت -  شهرک ملي حفاري بلوار بهارستان و گلستان شرق اهواز1400/04/191416

كوي گلدشت و كوي گلبهارغرب اهواز1400/04/191416

1400/04/191416
شهرستان 

كارون

پمپاژهاي حاشیه رودخانه حد فاصل روستاي طرفايه تا- شیرين شهر بلوار فردوسي و قسمتي از بلوار اصلي

چمیان- اسالم آباد   - 3 و 2 و 1اسماعیلیه - ابو مشیلش- فارسیات بزرگ و كوچك - بريچه -2 و 1روستاهاي طرفايه - چمیان 

1400/04/191618
شهرستان 

كارون
انتهاي كانتكس- شهرک توحید -  غربي قلعه چنعان 11  الي 5خیابان  – شرقي 18  الي 4قلعه چنعان خیابان  - كانتكس 

بهبهاني تا شريعتي... آخرآسفالت خیابان فاطمي زاده از اتوبان آيت اشرق اهواز1400/04/191618

6 از 3صفحه ي 
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1400/04/19 در تاریخ شرکت توزیع نیروي برق اهوازجدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي 

1400/04/191618
شهرستان 

كارون

روستاي علي - روستاي گاومیش -  كوي امام حسین - خیابان هاي شرقي قلعه چنعان  –خیابان مدارس قلعه چنعان - بلوار كمربندي صنايع فوالد 

ايگده

شهرک آغاجاري بلوار افرا- كوي منابع طبیعي شرق اهواز1400/04/191618

پاداد منازل جهاد2فاز شرق اهواز1400/04/191618

1400/04/191618
شهرستان 

كارون

 -2و1طويل- روستاي ملچ يا بالديه - روستاي خنزيريه - روستاي اعظب - آجرسازي نگین پارس - شريف آباد - قلعه شكراهلل- روستاهاي مسیر كانال 

3 و2و 1خويسه- عطیش  - 2و1حنیطیه- روستاي خسروي 

قسمتي از فوالد اكسین-  دستگاه صنايع فوالد 300-دستگاه صنايع فوالد  200شرق اهواز1400/04/191618

زيرگذر كیان اباد-  تا انتها 18كیان آباد خیابان اصلي از خیابان غرب اهواز1400/04/191618

غرب اهواز1400/04/191618
 15كوي -خیابان فیض بن بست شهريور - خیابان فیض منازل سازماني  زكي زاده - قسمتي از خیابان لشكر - تیر - (آزادي) خیابان هاي مشیري 

خرداد

شرق اهواز1400/04/191618
كوي مشعلي خیابان هاي غافر - بازارماهي- خیابان لقمان اسالم آبادغربي-  باند كندرو بلوار امام علي حد فاصل خیابان جنت تا نبش تصفیه خانه فوالد 

14 الي6اسالم آباد شرقي خیابانهاي -  و عاصم نبش بلوار امام علي

  و سلطاني9 تا 4 پادادشهر خیابان هاي شرق اهواز1400/04/191618

كوي جانبازانشرق اهواز1400/04/191618

غرب اهواز1400/04/191618
پرديس  - 85كوي پرديس قطعه - منازل بهزيستي -  واحدي مسكن مهر 84مجتمع - خیابان دادگر - قسمتي از پرديس بلوار گلفام بسمت گلشن 

منازل بنیاد مسكن- بلوار هديه 

شرق اهواز1400/04/191618
خیابان منجزي و بلوار پاسداران حد فاصل خ فلكه فرودگاه تا نبش  اصلي - خیابان پااليش بعد از تاالر شباهنگ - كوي جواهري خیابان شهید وزيري 

زيتون

1400/04/191618
شهرستان 

كارون
منازل تاكسیراني-  واحدي نفت  602- علوم پزشكي- تاكسیراني- گمرک- تهران جنوب-  مهديس منازل نفت 

صديق- سراج -امیني -  احمدي6خیابان هاي - بهبهاني نبش پارک خروسي . . . اتوبان آيت اشرق اهواز1400/04/191618

 رزمندگان6كوي رمضان خیابان نظر و -  فرعي  6 و 5حصیر آباد خیابانهاي - صدا و سیماي تپه و دكل هاي مخابرات -  منبع آب فاز سه شهرداري شرق اهواز1400/04/191618

1400/04/191618
شهرستان 

باوي
3 متري تا خیابان 24مالثاني خیابان 

قسمتي از خیابان ابهري- خیابان كیان از انقالب تا انصاري - كمپلو منازل سازماني سازمان آب غرب اهواز1400/04/191820

گلناز- چنیبه علیا - شهرک اكباتان - خیابانهاي میخك و نرگس - بلوار نخلستان غرب اهواز1400/04/191820

منازل كاويان- خیابان ناصح - كوي مدرس - فازيك پادادشهر تا خیابان آبان و كوي طالب  - حدفاصل جمهوري  (ع)قسمتي از خیابان جواداالئمهشرق اهواز1400/04/191820

آموزشكده صنعت نفت- بهشت آباد شرق اهواز1400/04/191820

6 از 4صفحه ي 



آدرسناحیهساعت وصلساعت قطعتاریخ

1400/04/19 در تاریخ شرکت توزیع نیروي برق اهوازجدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي 

مولوي بین مهران و جمهوري-  بهبهاني و فرهنگ ... رازي بین اتوبان آيت ا-  خیابانهاي دهبان ـ موسوي ـ مهران ـ كرمي خراط شرق اهواز1400/04/191820

 آخرآسفالت منازل پشت پارک سیاحتيشرق اهواز1400/04/191820

خیابان هاي قیصر امین پور- بهزاد شهر قديم و جديد - انتهاي خیابان ماني شرق اهواز1400/04/191820

كوي فرهنگیان - 2شهرداري منطقه - مريم و شقايق ها- خیابانهاي نرگس - كیانشهر منازل كوي طالب غرب اهواز1400/04/191820

غرب اهواز1400/04/191820
منازل نورد - مجتمع هاي میالد - منازل عمران - گل رز - گالب - گلرخ - گلبرگ - گل پونه - پرديس خیابان هاي گلدسته - متري پرديس 24منازل

كاويان

نمايشگاه دائمي خوزستان-   سید خلف  غرب اهواز1400/04/191820

شرق اهواز1400/04/191820
خیابان - پارک و بهداشت باهنر- خیابانهاي دانش يك و سه و  هفت - خیابان سرور  -  خیابان بهاران  - 7 و 5و3و1باهنر بلوار صداقت شرقي مناطق 

نسترن

شرق اهواز1400/04/191820
منازل زمین شهري - دادگاه - كوي نبوت خیابانهاي مطهر و  زاگرس -  متري شهداء 20خیابان - سه راه باهنر - منازل زمین شهري- كوي مستغالت 

خیابان چهارم شهید چمران

(ايستگاه قطار)ناصرخسرو جنوبي از ابهري تا دادبه  -  (خشايار)خیابان بني هاشم غرب اهواز1400/04/191820

غرب اهواز1400/04/191820
حريه - سید نبي - سیديديم - روستاهاي سید معن  - 3 تا 1حموله - مسیر  جاده انديمشك پادگان چراغچي - سید غضبان - بامدژ  - روستاي خاور 

روستاي ام عگله - 2و1آلبونیس - 2و1

 متري شهرداري خیابان مجدم20-  زيتون كارگري خیابان چهارلنگ خیابان عالمه شرق اهواز1400/04/191820

1400/04/191820
شهرستان 

كارون

شريعتي - 5 و4- 3خیابان - خیابان كاشف - خیابان ربیعي و فرعي اول - خیابان اصلي درويشیه پشت به بلوار سمت چپ - خیابان اصلي شكاره يك 

بازار ماشین سنگین انتهاي شكاره يك-خیابان قائم - قسمتي از خیابان فشار قوي -يك  

1400/04/191820
شهرستان 

كارون
قسمتي از شهرک بسیج- خیابان شهید محمد حزباوي - بازار كوت عبداهلل قديم- بلوار امام علي حد فاصل خیابان مخابرات تا قبرستان علويه خديجه 

1400/04/191820
شهرستان 

حمیديه

صگور -صگور عیسي- شهرک جلیزي- جلیزي عبدالرضا- ام سگور- حالف حسن- آلبوصیاد- سگور فريح- شريعتي- حمیديه روستاهاي بیت احمید

 شهريور17انتهاي خیابان - كوي سفلي- شهرک دامپروري- صالح

خبینه علیا و مركز تحقیقات هواشناسي- روستاهاي ام الطمیر -آجرسازي كريشان - جاده شهید بقايي غرب اهواز1400/04/191820

مطهري غربي نبش خرداد- خیابان خرداد بین الهام و سروش  -  8كیانپارس خیابان خرداد ازاسفند تا خیابان غرب اهواز1400/04/192022

1400/04/192022
شهرستان 

باوي
روستاي قلعه مزبان- مسیر مالثاني از زرگان ابوفاضل تا روستاي بیت محارب و روستاهاي البصره 

 شهرک شهید عباسپور4كوي ملت  فاز شرق اهواز1400/04/192022

 واحدي بنیاد مسكن24- واحدي 224بلوار مهاجرين جنب - فلكه سه راهي سپیدار  بلوار ايمان  و بلوار انصار شرق اهواز1400/04/192022

 دستگاه جهاد ابتداي بهارستان38منازل -  گیت بوستان غرب اهواز1400/04/192022

 دستگاه300 دستگاه به سمت 254دستگاه و منازل سپاه و و فلكه 254منازل - خیابانهاي آيت شرق اهواز1400/04/192022

6 از 5صفحه ي 



آدرسناحیهساعت وصلساعت قطعتاریخ

1400/04/19 در تاریخ شرکت توزیع نیروي برق اهوازجدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي 

شرق اهواز1400/04/192022
- كوي مشعلي قسمت دامداران - شريعتي از نبش جنت تا انتها-  جنت حد فاصل ساحلي تا شريعتي-  بلوار ساحلي از جنت تا پشت تصفیه خانه فوالد

پمپ بنزين مشعلي- خیابان مسجد- عاصم- صابر- شفیع - مرمت ها- ربیع- خیابانهاي شمیم - منازل شمس جاويد- خیابان نور

خیابانهاي ژاله جاده انديمشك از فلكه پلیس راه قديم تا قبل از خانه سازي- منازل سپاه و الحديد -  منازل كیانشهر غرب اهواز1400/04/192022

منازل استانداري- خیابان آذين پشت شهرداري منطقه چهار - گلستان كوي استادان غرب اهواز1400/04/192022

علي آباد - 2فرهنگیان شرق اهواز1400/04/192022

1400/04/192022
شهرستان 

باوي
اختصاصي آب گرگر و پمپاژ و روستاي سید حسن

(بني هاشم) متري تا خشايار 60 متري شیلنگ آباد ـ خیابان شیخ بهاء جنوبي از 60خیابانغرب اهواز1400/04/192022

1400/04/192022
شهرستان 

باوي
كوي سید جابر- روستاهاي  سید شريف و سید سلطان 

1400/04/192022
شهرستان 

كارون

منازل لوله سازي كانتكس از انتها تا - بلوار نهج البالغه - بلوار حديث - خیابان اصلي كانتكس  -  شرقي قلعه چنعان11كانتكس خ  –قلعه چنعان 

شهرک نور-نبش بازارچه 

قسمتي از پرديس-  كريشان روبروي مالشیه - لوله سازي خوزستان - شركت فارسیت ـ آرد اهواز و كارخانه شهید سلطاني غرب اهواز1400/04/192022

3يك غربي فاز يك تا - يك شرقي - الهام شرقي - میهن- ارديبهشت  -  سروش شرقي - كیانپارس خیابانهاي مطهري شرقيغرب اهواز1400/04/192022

شرق اهواز1400/04/192022
 چهار راه 8خیابان -  شهید بختیاري قسمتهاي چهار راه سوم  2 اصلي  تا 13حصیر آباد حد فاصل خیابانهاي - حصیرآباد اتوبان نواب صفوي فرعي اول 

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

شرق اهواز1400/04/192022
- روستاي عین المجبل - روستاي دهاليیه - جاده قديم هفتكل روستاي نمره سه - ابو يورو - نگازه - روستاهاي نزهه و عوده- غیزانیه كوچك و بزرگ 

روستاي عوافي- عرب راشد - روستاي ابو صلبیخات - روستاي سید محمود - روستاي سودان - طويله حاج ياسر - روستاي لطره - روستاي حلوه جامع 

1400/04/192022
شهرستان 

باوي
2 و 1سدين - كوي شهید بهشتي - كوي طالقاني 

6 از 6صفحه ي 


