
آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ

شرق اهواز1400/04/201012
- خیابان حجت بین زاهد و زمرد - اصلي زيتون حد فاصل بلوار پاسداران تا نبش كمیل - زيتون كارمندي خیابان حجت حد فاصل مناطق تا زيبا 

زاهد بین ظهرابي و هدايت- عالف نبش عباسي - عباسي بین زمرد و زاهد - ظهرابي نبش مناطق - خیابان شهید جهانگیري بین زاهد و مناطق 

شرق اهواز1400/04/201012
- تا نبش فاطمي  (سنگر  )خیابان زيتون از مهران  - (زمرد  )خیابان رسالت - انتهاي خیابان مرجان - ملي راه خیابان فردوسي بین زمزم و زمرد 

زمرد نبش فیاض- زيتون نبش فاضل -  خیابان مهران - خیابان شهید بهشتي - خیابان میترا - انتهاي خیابان فردوس ملي راه 

سروش شرقي - (فاز يک و دو  )سروش غربي حد فاصل ايدون تا وهابي - مطهري غربي - كیانپارس خیابان الهام غربي فاز يک غرب اهواز1400/04/201012

1400/04/201012
شهرستان 

كارون

درويشیه خیابان -  كانتکسCNGباند كندرو بلوار امام علي حدفاصل شکاره يک تا شريعتي يک نبش خ میرآب زاده جايگاه - خیابان اصلي شکاره يک 

شريعتي يک فرعي - خیابان اصلي نوراني پشت به بلوار سمت راست خیابان - سادات - سلیماني - مجدم سلطاني - بعثت - هاي مقاومت و فرعي ها 

بازارچه شهداي مدافع حرم- خیابان اصلي نوراني فرعي سوم  – شريعتي يک حد فاصل فرعي دوم الي فرعي چهارم 53 و 9- 1خیابان  - (نافع)دوم 

مسکن مهر شیبان- كوي امام - بهداشت شیبان-  شیبان 6خیابان   - 3 تا 1شیبان از خیابان - شبیشه شرق اهواز1400/04/201012

1400/04/201012
شهرستان 

كارون

باند - بازار ماشین- خیابان بازار ماشین - دانشکده تربیت معلم - پرديس رسول اكرم - مهديس شهرک گلها -  مهديس منازل مهندسي كشاورزي 

5 الي 1اسالم آباد شرقي خ -  تا نبش شکاره 6كندرو بلوار امام علي از بیمه شماره 

روستاي عباسي غزي- روستاي سیديه - يکاويه - سفاک  -  2و1عماشیه  -  2و1سرخه -  و عنافچه5جاده تصفیه شکر روستاهاي مراونه  غرب اهواز1400/04/201012

زويه عامري وآرد فالحت-    زويه cngبلوار پاسداران حد فاصل ايستگاه زرگان تا روبروي خیابان عامري و شرق اهواز1400/04/201012

1400/04/201012
شهرستان 

كارون
روستاي عمیره

شهید خواجه نژاد و پاداد شرقي- اهلل اكبر - هواشمي - زيباشهر خیابانهاي ممبیني  - (ع)خیابان دستغیب و جواد االئمه شرق اهواز1400/04/201012

يوسفي خیابان جراح زاده-  خیابان كافي از بهبهاني تا انتهاي خیابان بهداري نبش خیابان امام شرق اهواز1400/04/201012

شركت حفاري شمال-سه راهي فوالد تا فلکه تپه  - 4قسمتي از فاز دوم شهرک صنعتي شماره شرق اهواز1400/04/201012

شرق اهواز1400/04/201012
آخرآسفالت خیابان - بازارچه صدف - خیابان فرهنگ - متري اول آخرآسفالت 16 متري دوم و 16آخر آسفالت خیابان خسروي حدفاصل جمهوري تا 

خیابان غالمپور فرعي يک- حیدري نژاد 

1400/04/201012
شهرستان 

باوي
روستاي كشتیبان- روستاي شیخ كريم - جاده شوشتر از ندافیه تا بندقیر و جلیعه 

غرب اهواز1400/04/201012
سلیم آباد -  متري بهداشت  12خیابان - خیابان سروش جنوبي تا نبش انقالب  - (بهارستان) متري علوي 68- مسجد الرحمن -   فلکه چوب برها 

 متري كفش ملي40خیابان 

خیابانهاي ژاله جاده انديمشک از فلکه پلیس راه قديم تا قبل از خانه سازي- منازل سپاه و الحديد -  منازل كیانشهر غرب اهواز1400/04/201012

1400/04/20 در تاريخ شرکت توزيع نيروي برق اهوازجدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي 

6 از 1صفحه ي 
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1400/04/201012
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 

قسمتي از شهرک برق - ( متري انتهاي خ اسفند52بسمت بلوار  ) 3و2و1نفت - كارون خیابان  سردخانه - دماوند - انتهاي گلستان خیابانهاي دنا شرق اهواز1400/04/201012

روستاي شعیمیط - 4 تا 1روستاي مراونه  - (ص) و نبي اكرم 3و2گبیر يک و  - 3و2و1روستاهاي ابوبقال - سه راهي ابو بقال - جاده تصفیه شکر غرب اهواز1400/04/201012

خوابگاه خواهران دانشگاه- بازارچه گلستان - كوي سعدي غرب اهواز1400/04/201214

8و 7بلوار اصلي فرهنگ شهر بین كشاورز و رشد-  ساعي 7 تا 1فرهنگ شهر خیابان  - پرديس مجتمع گلها غرب اهواز1400/04/201214

شرق اهواز1400/04/201214
كوي مهديس از فلکه مصالح فروشان تا قبل از كیوسک نیروي انتظامي  - 2 و 1 بین خیابان 4 قطعه يک تا 5منازل فاز- بلوار هاتف - پاداد 2فاز

 بسمت طرح سبدي1منازل فرهنگیان - منازل آبفا و توسعه نیشکر -  كوي مهديس منازل فرهنگیان يک و منازل جانبازان- مهديس 

طاهريه- مسیر سید خلف ابوتركیه - روستاي رامزيه -  مسیر جاده قديم خرمشهر -  مسیر جاده خرمشهر روستاي سطامیه ـ بني تمیم غرب اهواز1400/04/201214

خیابان سلطاني- خیابان امام شرقي جنب جهاد كشاورزي- منازل راه آهن كارون -كارگاههاي ملي حفاري - ناحیه صنعتي كارون شرق اهواز1400/04/201214

سپیدار سمت مسجد بالل  - 5و4كوي نبوت خیابان مطهر شرق اهواز1400/04/201214

 پاداد8خیابان اصلي يوسفي و قسمتي از - خیابان رامین كريمي - بلوار امام شرقي جنب منازل جانبازانشرق اهواز1400/04/201214

شرق اهواز1400/04/201214
منازل -  ابوذر تا خیابان فاطمي زاده سمت رودخانه 16سیمتري جنوبي از -   ابوذر16آخر آسفالت خیابان - جاده ساحلي شرقي تا خیابان جنت 

آخر آسفالت خیابان نصر بین حق بین و چعب- آزادگان 

منازل ترابري خیابان يک و دو ترابري- كوي شهروند - بلوار معلم حد فاصل خیابان سپاه غربي تا راهبند ايثار شرق اهواز1400/04/201214

غرب اهواز1400/04/201214
قجريه بیت - قجريه - سیره - تل اسود - شمريه - صفحه دو - صفحه يک - مکسر بیوض - بیوض - ملیحان - خبینه سفلي - روستاهاي مگطوع 

كاظمي دو- كاظمي يک - واوي

كیانپارس باند كندرو سید خلف از ايستگاه تا رودخانهغرب اهواز1400/04/201214

علي آباد - 2فرهنگیان شرق اهواز1400/04/201214

قسمتي از فوالد اكسین-  دستگاه صنايع فوالد 300-دستگاه صنايع فوالد  200شرق اهواز1400/04/201214

شهرک آغاجاري بلوار افرا- كوي منابع طبیعي شرق اهواز1400/04/201214

مركز علوم وفنون-  شركت نفت شرق اهواز1400/04/201214

شرق اهواز1400/04/201214
خیابان - و كوي الصافي  (خیابان شهید رجاِيي خیابان مصطفي خمیني - زير بیسیم -خیابان شبنم ) چهارصد دستگاه 12  كوي طالقاني  خیابان

كارخانه يخ- رامین 

استوار- فراهاني  - (رضوي) متري 40خیابان هاي - كوي علوي غرب اهواز1400/04/201214

6 از 2صفحه ي 
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 متري شهرداري خیابان مجدم20-  زيتون كارگري خیابان چهارلنگ خیابان عالمه شرق اهواز1400/04/201416

 دستگاه300 دستگاه به سمت 254دستگاه و منازل سپاه و و فلکه 254منازل - خیابانهاي آيت شرق اهواز1400/04/201416

شرق اهواز1400/04/201416
-كوي حزبه - شهرک ستايش خیابان اصلي - بلوار آرش -    آموزگار و  بهاران7 و6كوي باهنر منطقه يک و دو  و خیابانهاي - كوي ايثار خیابان مهاجر 

2و1 كوي باهنر خیابان آموزگار 

 واحدي بنیاد مسکن24- واحدي 224بلوار مهاجرين جنب - فلکه سه راهي سپیدار  بلوار ايمان  و بلوار انصار شرق اهواز1400/04/201416

 خیابان فرهنگ از زند تا خیابان امامشرق اهواز1400/04/201416

شهرداري شیبان-   شهرک انديشه 7 تا 3شیبان خیابان شرق اهواز1400/04/201416

خیابان صالح پور بین زمرد و زمزم- خیابان زمزم نبش فیاض - خیابان فاطمي حد فاصل مناطق تا نبش  زيبا  شرق اهواز1400/04/201416

 شهرک شهید عباسپور4كوي ملت  فاز شرق اهواز1400/04/201416

گلناز- چنیبه علیا - شهرک اكباتان - خیابانهاي میخک و نرگس - بلوار نخلستان غرب اهواز1400/04/201416

غرب اهواز1400/04/201416
خرداد - خرداد بین بهمن و اسفند - تیر بین بهمن و اسفند  - اصفهان بین دي و اسفند و اسفند جنوبي - خیابان هاي بهمن - دانشگاه علوم پزشکي 

ژاله و فرهنگ يک- خیابانهاي جانبازان- ارديبهشت بین بهمن و اسفند - شهريور بین بهمن و دي - خوش بین بهمن و دي -  بین اقبال و اسفند 

طرح آماک-  شركت نفت غرب اهواز1400/04/201416

1400/04/201416
شهرستان 

كارون

منازل -  كانتکس 12كوي شهید تقوي و فرعي - نصر زبید - عصر - تاجدينیان - مبین - خیابان هاي مطهري - 10 الي 1خیابان شاكر  - 2شکاره

شركت توزيع برق پشت ايستگاه شکاره

1400/04/201416
شهرستان 

باوي
اختصاصي آب گرگر و پمپاژ و روستاي سید حسن

قريشي غربي- فیروه - خیابان هاي شمس - كوي سعدي خیابان شیراز بین سعدي و آبادان - آموزشکده فني آب و برق غرب اهواز1400/04/201416

(كارگري، منازل آزادگان، منازل رزمندگان2، فاز 1فاز كارگري)كوي رمضان - محالتي- 17 تا 13سپیدار از خیابان - زندان سپیدار- فني حرفه ايشرق اهواز1400/04/201416

كوي مجاهدين خیابانهاي نواب- منازل اتوبوسراني منازل كارمندي -  رضوان 17 تا 13خیابان هاي - كوي رمضان بازارچه كاج شرق اهواز1400/04/201416

 خیابان اصلي هستي3پرديس فاز - هستي - دنا - خیابانهاي دالرام -  متري هديه 32پرديس خ   - 1بلوار هديه روبروي خ هستي - بلوار بقايي غرب اهواز1400/04/201416

غرب اهواز1400/04/201618
- خجسته - خشنود - خروش - بشارت - شکوفه - آراسته - ژاله - گل رز -بنفشه  - خادم -  گلزار - گلشن - خیابان هاي نوبهار - بلوار اصلي پرديس 

حکمت- جوان  - 13جمال 

كوي گلدشت و كوي گلبهارغرب اهواز1400/04/201618

غرب اهواز1400/04/201618
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 

بلوار بهبهاني تا خیابان فاطمي زاده روبروي كوي مدرس-  غربي18 تا  13پاداد شهر خیابانهايشرق اهواز1400/04/201618

6 از 3صفحه ي 
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1400/04/201618
شهرستان 

باوي
مسیر ام سراجینه تا كايیديه- روستاي زوير و فلیحي - روستاي خرامزه چري - روستاي صلیعه - شهر رامین 

قسمتي از میدان شهید بندر- قسمتي از ساختمان قديم بیمارستان ابوذر - نیوسايد شرق اهواز1400/04/201618

 بلوار پاسداران حد فاصل ايستگاه زرگان  تا خیابان عامريشرق اهواز1400/04/201618

خیابان زينب شمالي و زينب جنوبي-  اتوبان قدس  غرب اهواز1400/04/201618

منازل كاويان- خیابان ناصح - كوي مدرس - فازيک پادادشهر تا خیابان آبان و كوي طالب  - حدفاصل جمهوري  (ع)قسمتي از خیابان جواداالئمهشرق اهواز1400/04/201618

1400/04/201618
شهرستان 

حمیديه
(قسمت منازل)پادگان دشت - 2و1پمپاژهاي زمزم - 2عالونه سدره - شموس- حاچم نعامي- روستاهاي الوزه- كوي انقالب - حمیديه كوي كارگران

زيتون خیابان زمرد تا نبش فیلسوفشرق اهواز1400/04/201618

5شهرک صنعتي شماره - عوارضي بندر امام شرق اهواز1400/04/201618

حصیرآباد خیابان اصلي كارون تا فلکه زيتون كارگريشرق اهواز1400/04/201618

جاده خرمشهر قبل بوتان گاز- خیابان بهداشت - قسمتي از كوي علوي خیابان طالقاني بین جاده خرمشهر و فراهانيغرب اهواز1400/04/201618

تا مسکن مهر شیبان و ايران گاز (شبیشه)كوي امام شرق اهواز1400/04/201618

1400/04/201618
شهرستان 

كارون
  تصفیه خانه صنايع فوالد

غرب اهواز1400/04/201618
 (ع)حوزه علمیه امام حسین - كمربندي نبش جنگلباني - ايمان نبش كلیم ـ مجلسي ـ قائاني ـ جنگلباني ـ جاويد - لشکر آباد خیابانهاي ملک الشعرا 

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

شرق اهواز1400/04/201618

خیابان - نامدار بین مرعشیان و حداد زاده - خیابان  شهید كرمي خراط - شريعتي تا فاطمي زاده سمت رودخانه - خیابان خسروي - آخر آسفالت 

مريدي حدفاصل خسروي تا - سي متري نبش ابراهیمي - خیابان فاطمي نبش سجاد- خیابان خسروي نبش پیوند - عچرش- دغاغله -هاي احمدي 

مريدي غربي و آدينه نبش آيین-  سیمتري 

پشت كوي سلیم آباد- بخش از عین دو غرب اهواز1400/04/201618

راه آهن میان دشت- يربه و غدر - خیط شهرک درودگران- ملچ - خرچه - روستاهاي ام الطرفه - دامغه بزرگ و كوچک - مسیرپادگان واعظي شرق اهواز1400/04/201618

1400/04/201618
شهرستان 

كارون
شهرداري كوت عبداهلل-  قسمتي از شکاره سه و كوت عبداهلل قديم 

زيرگذر كیان اباد-  تا انتها 18كیان آباد خیابان اصلي از خیابان غرب اهواز1400/04/201820

منازل استانداري- خیابان آذين پشت شهرداري منطقه چهار - گلستان كوي استادان غرب اهواز1400/04/201820

معین زاده خیابان الدن اصلي و سوسن- كوي مجاهد خیابان هاي ياور و تکريم غرب اهواز1400/04/201820

بخشي از عین دوغرب اهواز1400/04/201820

6 از 4صفحه ي 
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زويه پشت ملي راهشرق اهواز1400/04/201820

شرق اهواز1400/04/201820
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

(تعمیرگاه اتوبوسراني- سردخانه البرز - فرامرزپور -كوي سادات  )جاده خرمشهر از سه راهي ترمینال سوسنگرد تا قبل از گلدشت غرب اهواز1400/04/201820

بهبهاني تا شريعتي... آخرآسفالت خیابان فاطمي زاده از اتوبان آيت اشرق اهواز1400/04/201820

مجتمع آپارتماني رضوان-  عقیق -  دادگر - شاكر-  پرديس خیاباهاي آفتاب غرب اهواز1400/04/201820

كوي پاستوريزهشرق اهواز1400/04/201820

پاداد منازل جهاد2فاز شرق اهواز1400/04/201820

صديق- سراج -امیني -  احمدي6خیابان هاي - بهبهاني نبش پارک خروسي . . . اتوبان آيت اشرق اهواز1400/04/201820

شرق اهواز1400/04/201820
قسمتي از كمربندي بلوار - شهرک شاهد -قسمتي از  كوي پیروزي - كوي عابدي منازل نظام مهندسي - قسمتي از شهرک صنعتي -  بلوار پاسداران 

نفت

2منازل فرهنگیان - كوي مهديس منازل نورد لوله - كوي مهديس منازل نیروي انتظامي شرق اهواز1400/04/201820

شرق اهواز1400/04/201820

- منازل راه و ترابري نفت -منازل مخزن ساز- فوالدشهر بلوار باباطاهر - كوي ايثار بازارچه كمیته امداد - فلکه 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 

1400/04/201820
شهرستان 

كارون

تلمبه خانه شهداي شرق - روستاي علوه - روستاي وعیلیه - قلعه كبري - غزاويه كوچک وبزرگ - 2و1روستاي مظفريه-منازل سازماني كوت امیر 

روستاي طرفايه-عمیشیه بزرگ - روستاي بحر  و سیدعنايه - روستاي موران - كارون 

1400/04/201820
شهرستان 

باوي
جاده مالثاني مسیر روستاي ملحه

غرب اهواز1400/04/202022
امانیه خیابان سپاه  ـ خیابان سقراط -  خیابان چمران غربي از پهلوان تا فلکه فلسطین ـ فلکه هالل - ارديبهشت - كیانپارس خیابان شهريور شرقي

راه آهن- خیابان سقراط و سرم سازي - خیابان انقالب نبش سقراط بین پودات و سپاه - بین  انقالب و پودات 

شموس- دب حردان  –2 سلیويچ 11 تا 8مالشیه خیابان غرب اهواز1400/04/202022

منازل دادگستري- قسمتي از شهرک اكباتان -   شهرک برق  غرب اهواز1400/04/202022

1400/04/202022
شهرستان 

حمیديه

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

-3و2و1دهلیز- 2و1شبیلیه- طويبه

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

-2و1عباس يالس- سید شريف- فريسه

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

6 از 5صفحه ي 



آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ

1400/04/20 در تاريخ شرکت توزيع نيروي برق اهوازجدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي 

12 الي 1 كوي ملت خیابان كارون از شرق اهواز1400/04/202022

شهرک جانبازان- شهرک قائم -  متري كشاورزي روبروي فرهنگسرا 18منازل منابع طبیعي - كوي شاهد - قسمتي از شهرک صنعتي شماره يک شرق اهواز1400/04/202022

1400/04/202022
شهرستان 

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

(خروسیه)كوي مدرس شرق اهواز1400/04/202022

غرب اهواز1400/04/202022
روستاي - قرارگاه خاتم االنبیاء  - میدان تره بار - بیمارستان سالمت  - جاده انديمشک حدفاصل بیمارستان سالمت به سمت اهواز تا پلیس راه قديم 

رهگشا پادگان ولیعصر و شهرک حمل و نقل- خماسیه 

1400/04/202022
شهرستان 

باوي
روستاي منصوري  و عباسیه نبگان- سید عیدي - روستاهاي هله  و دله - دانشگاه - مالثاني قديم 

روستاي سید عامرو پادگان الزهرا- جاده تصفیه شکر -  كارخانه قند و روستاهاي  جسانیه كوچک و بزرگ غرب اهواز1400/04/202022

1400/04/202022
شهرستان 

كارون

باند كندرو بلوار امام علي از پمپ بنزين غفاري تا - منازل بنیاد مسکن  - 9 الي5خیابان كوثر- قسمتي از منازل لوله سازي كانتکس تا مقابل بازارچه

قسمتي كمي از بازارچه خزامي و قسمتي از خیابان فشار قوي  - 8شريعتي يک خیابان  - 6 الي 4شريعتي دو خیابان - نبش شهرک بسیج 

قسمتي از خیابان ابهري- خیابان كیان از انقالب تا انصاري - كمپلو منازل سازماني سازمان آب غرب اهواز1400/04/202022

اراضي پاداد خ مولويشرق اهواز1400/04/202022

غرب اهواز1400/04/202022
-  اصفهان بین دي و بهمن -  تیر  بین آذر و دي -  خرداد - ارديبهشت - خوش - گلستان خیابان هاي دي - دانشکده دندانپزشکي دانشگاه چمران 

فروردين بین دي و بهمن

 ابتداي جاده دغاغلهغرب اهواز1400/04/202022

خیابان الدن سمت اسب سواري- شهرک الهیه- معین زاده -  سمت سده 10 تا 5رضوان - خیابانهاي آرمان شهرک پیام - تصفیه خانه بوستان غرب اهواز1400/04/202022

1400/04/202022
شهرستان 

كارون

- تلمبه خانه شهید لرستاني - قسمتي از سويسه اسالم آباد يک و سويسه ابوناگه و سويسه سادات و سويسه سه و قلعه طرفي و مباركه يک و دو و سه

روستاي خضیرات

بلوار نبوت- كوي سلطانمنش شرق اهواز1400/04/202022

 متري تا انقالب60 متري حد فاصل خیابان سروش تا فراهاني و  فراهاني از 60 خیابان سروش جنوبي و غرب اهواز1400/04/202022

منازل راه كربال خیابان نینوا- منازل لوله سازي خیابان بشارت  -  خیابانهاي بشارت - بلوار دعبل خزايي -  كوي صادقیه شرق اهواز1400/04/202022

(چهارراههاي دوم)14تا 1خیابان كارون خیابانهاي - حصیر آباد بازارچه شرق اهواز1400/04/202022

منازل سیصد دستگاه صنايع فوالدشرق اهواز1400/04/202022

شرف از ناصرخسرو تا قصر شیرين- قصر شیرين - خیابانهاي ناصرخسرو شمالي - بلوار قدس غرب اهواز1400/04/202022

ياس و مقاومت ها-  رز ها - الدن - خیابانهاي الله -  كیانشهر منازل ارتش غرب اهواز1400/04/202022

6 از 6صفحه ي 


