
محدوده خاموشیشهرستانردیف

 متری اول45 متری اول تا بلوار رشیدی  و بلوار رشیدی از انقالب تا 45سمت غرب خ  –بلوار اسدآبادی  –خ انقالب از ایستگاه تا شهرداری اندیمشک1

پمپاژ آب سددز –رادار سد دز  –سد دز و خطوط کشاورزی مسیر  –خط تاور آهنی سد دز اندیمشک2

دهدز-سراکایذه3

 فرعی 12 تا 1 اصلی از 4خ - -  اصلی تا خ گلشن 15 فرعی از 3خ   – فرعی 3 تا 1 اصلی از 12خ آبادان4

22خیابان بهمن- خیابان پاسداران -   ضلع شرقی 26 تا بهمن 1متری سده از بهمن 20آبادان5

(دلگه- ابوشانک –سیحان  –مالکه  –سادات  –آلبوعبادی - روستای مدن)روستاهای شرق بهمنشیر  آبادان6

بهره- شان بچه- بنه دراز - پوتو- پتک ها- چهاردره- چم سید محمد - داالن- دوگچه- گدارپهن- سرله- تیغنباغملک7

دستگاه خیابان معلم250-مترصحابه16خیابان -متری40کوی اباذرخیابانبندرامام8

محل قالندیها,فرعی شهید پیرایش.فرعی ممتازان .خ پیروز پشت بانک ملت کوچه هاشمی.حریم کانال پشکریها .خیابان شهید قدری-–مطهری  –خیابان باقرزاده  –جاده سیمان سمت  مالیان  (ع) امام حسین از میدان امام حسین بهبهان9

خ شهیدان معتقد,برکه خرسی تاپنچرگیری کوک نرسیده به نحوی-میدان چمنک-سرتاسر خیابان ذوالفقاریبهبهان10

 متری40- بوستان- داوودیخرمشهر11

 متری از میدان یعقوب لیث تا موشک45خیابان دزفول12

مسیر بنوار حسین - شهرک جاته- قلعه طوق - شهرک سنجر - مسیر جاده خاکی به سمت سنجر دزفول13

چغامیش- روستای بالدیه - شهرک فدیلی دزفول14

خروجی ایستگاه ولهد روستاهای مسیر جاده امیدیه رامشیر15

بخش سلطان آباد- موزمونی - دوکهک - بنه قیطاس - بنه عباس - شهرک فجر - شاه ابوالقاسم - خدیجه - گدار پهن - چم پلنگی - مشلو شبرد خیمه - بنه مهنا - امیر عسگر - قاضی آباد - رستم آباد - جعفر صادق - بادکم - روستاهای باصدی حاج بارون رامهرمز16

ورودی شهر خنافره- روستای عبودی پایین شادگان17

شهرک سلمانشوش18

کارون4و3کوی امیرکبیرو تعاونی شوشتر19

روستای کوله جاز وشهرک قلی پورشوشتر20

روستای شاهور و مزرعه یک و دوعبدالخان21

منطقه ی کیارث- شهرک بنی نجار- آب بید ها- چغامله- روستاهای عوضعلیگتوند22

محله نقش جهان  - خیابان شاهرخ محمدی  - خیابان فردوسی  بلوار آیت اهلل خامنه ای - بلوار جهاد - خیابان کارگر - خیابان حجاب  - خیابان جام جم - خیابان رازی - پارک دولت - خیابان شقاقی - بلوار شهید محالتی - بلوار قربان اباد به سمت میدان کنار شاه اللی23

7شهرک فاز ماهشهر24

(قسمتی از خ سادات ، مجاهد ، حردانی ، وقسمتی از خ اصلی،آبرسانی )شهرک طالقانی ماهشهر25

 ماهشهر ، ، 1دادسرای انقالب ، اورژانس زمزم ، جهاد کشاورزی ، اداره بازگانی ، اداره گاز ، کمیته امداد ، ثبت احوال ، نهضت سواد آموزی ، اماکن نیروی انتظامی ، دفتر امام جمعه ، مصلی ، حوزه علمیه ، بازارچه مصلی ، مخابرات ،  فاز ماهشهر26

تانک سازی- تلخاب - هوانیروز داوطلبی و حراف - پشت ترمینال - نفتک مسجدسلیمان27

پتروشیمی و کارخانه آلومینیوم زیالیی- روستاهای مسیر اللی - پمپ بنزین ظاهری -  واحدی ولیعصر 1400شهرک مسجدسلیمان28

روستاهای بخش رغیوه تا گارگه- تا سه راهی عریض احمدی 1مسیر نمرههفتکل29

محدوده خاموشیشهرستانردیف

، اداره آبفا(سایت اداری)شهرک مطهری، بلوار شهدا امیدیه1

 هکتاری60تعاونی مسکن مهر امیدیه2

مسیر روستای دین راک تا روستای پا آب -مسیر روستای دین راک تا منطقه شاهزاده عبداهلل - سه راه امام حسین اندیکا3

(خ پرتو  –خ پاسداران  )کوی شهدای مرکزی  –از پل زیر گذر تا مسجد امام رضا  –خ کرامت  –ده دستگاه راه آهن  –بلوار راه آهن اندیمشک4

و انشعاب کشاورزی حاتمیان -  متری کوی والیت 30مسیر خ  _منازل صنایع فوالد اندیمشک5

روستای چلکیایذه6

اختصاصی شرکت نفتایذه7

شهرک دریاآبادان8

از بوارده جنوبی به طرف خ  ساحلی تا انتهای خ زندآبادان9

چم قاسمعلی - چیت انبه- شهرک میداوود- قریه ها تا سردشت- محمد کاظمی ها باغملک10

خیابان شیخ فضل اهلل نوری-دستگاه57-دستگاه700-بلوارمیثم تمار-بلواربهار-1نیزار-2نیزاربندرامام11

قطعه81صدوقی منازل-خیابان شهرداری4فاز-خیابان پردیس-خیابان حجت-خیابان ولیعصر4فازبندرامام12

شهرتشان. کفش کنان-پیرآباد-آهنگران-روستا شه نظری.-روستای ویسی آهنگران - ویسی گل زرد-پادگان شهید بخردیان-سنگ شکن پل مارون –اهواز تا پل مارون .تا میدان استیل جاده  –امام علی  –بلوار کمربندی  –از ایستگاه اصلی بهبهان13

دار بهاره و خواجه خضر- از روستای درونک تا لنگبرات زیدون14

-دانشگاه علوم و فنون دریایی-نان فانتزی بلوار مهر- علوم فنون- کوی آریا- اتوبان آبادان خرمشهرخرمشهر15

درمانگاه بهارستان- لوله سازی- غفارنصیری- مولوی- بهارستان- متری اروند 30خرمشهر16

شوشتر حدفاصل پل کهنک تا شهرک چمران ، شهرک کهنک و روستای فیروز آب - موسسات و کریشن های مسیر جاده ی دزفول دزفول17

شهرک مهاجرین و روستای حسین کلولی ، موسسات مسیر جاده حمزه حدفاصل جاده ی شوشتر تا خدمات دیم سبیلی و موسسات اطرافدزفول18

 منتهی به روستاهای شاهزاده حمزه1خروجی ایستگاه روستاهای مسیر جاده ماهشهر تا پمپاژ اب امیدیه رامشیر19

کوت شیخ - 2 و1چموم- بسیطین - غزاله - تصفیه خانه غزاله - شرکت آب و خاک - عین حماد - عین حداد - تل گسر - بایمان عریض - طریفه - شیفه - بنه فاخر -راهدارا- درویشان عریض - زبید عریض - بایمان عریض  - 2 و 1روستاهای سرچشمه رامهرمز20

ابوالفارس-  تلخ آب موسی - گنبد لران - ماماتین - خیجه رامهرمز21

مسیر فرهنگیان جنوبی تا میدان شهرداری و بلوار شترهاسوسنگرد22

فرع زایر-شالوی-بیت عبید-بیت داود-البوصوادی-بیت عاشور-محامره-عطیه-بدرانیشادگان23

کوی اوان وروستاهای بیت محمید ودستغیب و احمد موال و بیت خشان و حلوه وخلف مسلم وبیت جویی و علی جادر  شوش24

کوی نیروشوشتر25

روستاهای مسیرجاده اهوازشوشتر26

کوی آزادگان - 7قسمتی از فاز ماهشهر27

چاه نفتی- خیابان حنیف نژاد - خیابان آزادی - نمره چهل - سبزآباد - بازار تمبی مسجدسلیمان28

دره اشکفت- محله مال شنبه -  سرکوره ها- باشگاه مرکزی مسجدسلیمان29

کوت شمالی و جنوبیهویزه30

محدوده خاموشیشهرستانردیف

بخش مرکزی تنگهاروندکنار1

2اصفهان و مندنی زاده، ایستگاه امیدیه -روستاهای سربند و دره عباس، تلمبه خانه های شهید یوسفی، مارونامیدیه2

روستای اسالم آباد - مصرف داخلی سد شهید عباسپور اندیکا3

(پارک حاجی پور – 11کالنتری  –پمپ بنزین کوی شهداء –بهشت زهرا - سیلو اندیمشک ): بهارستان  مشترکهای مهم  –زیبا شهر  –خ شهداء کوی شهداء جنوبی اندیمشک4

استادیوم-بازار اصلی-خ امام-بلوار فلسطین-بلوار انقالبایذه5

21 تا 1از بهمنشیر -  46 تا ذوالفقار 6 متری جمشیدآباد  از ذوالفقار 30خیابان  - 45 تا بهمن 28متری از بهمن 20آبادان6

منازل کوی پلیس –منازل شهرداری  –متری حجاب 20 ضلع شمالی آبادان7

پتروشیمی اراک-شرکت پلی اکریل-سازمان بنادربندرامام8

گرگرحمیدی-گرگر-غرگانه-مشراگه-دلس-روستای راه اهن-روفه-خالفیات-روستای حدودبندرامام9

حریم کانال جنب کبابی حافظ, بلوارشهیدمظفری تا فنی حرفه ای خواهران,از ایستگاه به طرف میدان میوه و تره بار تا میدان ارجان الماسیبهبهان10

آپارتمانهای طالب, دکتر حسابی ,مسکن مهر طالب .متری طیب30زمینهای خورده بین . کوی حجت-شهرداری3منازل فاز –پشت بیمارستان تامین  اجتماعی - قبرستان جدیدبهبهان11

8 تا 3محرزی  نهر خرمشهر12

اداره آب و اداره گاز مینو شهر-کالنتری مینو شهر-دفتر امام جمعه مینو شهر-بخشداری مینو- پاسگاه راس جنوبی- حفار- جبار عبداالمام- جزیره مینوخرمشهر13

دزفول حدفاصل شرکت فوالد تا پل کهنک ، روستاهای بنه ی قیصر ، سربیشه کوثر ، سبزآب و موسسات اطراف- موسسات جاده ی شوشتر دزفول14

مسبر جاده خاکی باغات سنجر و پمپاژها - پارک علی مالک - قسمتی از پارک رعنا و کوی مسلم - بلوار مهدیه تا بهشت علی - میدان بار -  خرداد 15قسمتی از بلوار - بلوار پارک بعثت دزفول15

مسکن مهر- شهرک صنعتی - عین کره - دیمه  - صندلی کنعان - صندلی درویش نعیمه - صندلی قاسم - طغلی آلبوفتیله - مراد بیگی - مراد آباد - شهید روزگاری  - طغلی سادات - چراغ شهریاری - متویی - روستاهای دیدونی - چاه های سازمان آب شرب شهری رامهرمز16

روستاهای عشایر نشین سرگچ- دشت دنا رامهرمز17

روستای خروسی شمالی-شهر خنافره شادگان18

شهرک شهید دانش و بهرام و روستاهای داود اباد و ردادهشوش19

روستای چم کنارشوشتر20

روستای ام الدبس- اداره برق عبدالخان21

تاالر پارسیان- کمربندی جنوبیگتوند22

 بطور کامل6فاز ماهشهر23

.روستای رامبله ، انبار های شهید باهنر ، روستای شهید آلبوحردان ، خوراک طیور طعیمی ، مرغداری ها و کارگاهای موجود در مسیر تا فلکه سنگی ماهشهر24

خرداد ، پاسداران و غزالی15قسمتی از خ سعیدی ، خیابانهای دکتر قندی ، ماهشهر25

سرتانکی ها- بازار چشمه علی - انبار خوراکی - نصیرآباد - چهاربیشه مسجدسلیمان26

بازارچشمه علی- باشگاه مرکزی - چهاربیشه مسجدسلیمان27

( 10 الی 8) تیر ماه شرکت توزیع برق خوزستان ساعت 23خاموشی احتمالی 

( 12 الی 10 ) تیر ماه شرکت توزیع برق خوزستان ساعت 23خاموشی احتمالی 

( 14 الی 12 ) تیر ماه شرکت توزیع برق خوزستان ساعت 23خاموشی احتمالی 



محدوده خاموشیشهرستانردیف

چوئبده سهاروندکنار1

روستای کوشک و روستای پر خدیجه اندیکا2

( کوی نیرو 3در آینده فاز )شرکت سیویل - مسیر جاده اهوازتا شهدای گمنام اندیمشک3

مجتمع تجاری جزیره -  تا نرسیده به خ اروسیه 15 فرعی از لین 13خیابان -  فرعی 13 از فلکه سده تا 15  لین آبادان4

 فرعی به طرف سیکلین و خ ستاد خبری به پست منتظری و  قسمتی از خیابان امام1از ابتدای آبادان5

14 تا بهمن 1بلوار پیروزی از بهمن -خیابان دولو –متری تا بلوار اصلی 20 از 1بهمنآبادان6

استحصال نمک پتروشیمی اروندبندرامام7

شرکت الومنیوم-شرکت علوفه-ترمینال نظامی-راه اهن بندر-کشتیرانی جمهوری اسالمی-گمرکبندرامام8

محل خراسانیها,امام زاده شاه فضل.خیابان امام حسین ع  تا .کوی استخر تا پشت مسجد المهدی خیابان نهایی- حریم کانال تعاونی فرهنگیان تا تاالر معلم ویخ متانت –منازل پشت  سیلو  –شهید منتظری  –خیابان شهید قناطیر  –خیابان تختی سراسر بهبهان9

زمینهای نیرو انتظامی .زمینهای کشوری.موسسه سما . فرهنگیان 3فاز .مسکن ماهور ومسکن مهر دانشگاه آزاد-منازل طرح مرکز مهربهبهان10

دانشگاه پیراپزشکی, خوابگاه خواهران دانشگاه خاتم, منازب سد,تربیت معلم, بلوار بشیرنذیر-محله مشهد –مرکز کاردانش تا دانشگاه دارالقرآن   – (ع)بلوار امام رضا  –شهید ازمون ,آپارتمان های سپاه ودبیرستان شریعتی –خیابان شیخ معصومی بهبهان11

شیالت شهید احمدیان- روستاهای منیعات و معاف و رمسان و زویدات- جاده امام صادقخرمشهر12

مرکز ماکروویو مخابرات – 4کتابخانه شماره - اداره تربیت بدنی-هنگ مرزی- چهارراه مولوی- کیومرث- جمهوری- بهارستان- خردادخرمشهر13

متری45خشریعتی از آفرینش تا نرسیده به - خ بهشتی از طالقانی تا نبش کوچه سعدی -  متری تا نرسیده به خ فردوسی 45خ نبوت از دزفول14

هایپر مادر- دانشگاه سماء - خیابان کارمند دزفول15

خروجی ایستگاه روستاهای غرب جراحی منتهی به روستای رویضاترامشیر16

منطقه پشت سپاه قدیم تا نبش بلوار رزمندگان-  دستگاه 50منازل -میدان پورکیان تا چهار راه آموزش و پرورش - منازل پورکیان - پاسداران .خ - 1طالقانیرامهرمز17

- چهار راه آموزش و پرورش تا منازل جانبازان - شهید چراغ زاده .خ- طالقانی غربی تا بانک مسکن و نبش پارک شهدا .خ- منازل سازمان آب - بلوار رزمندگان  - 1طالقانی - 2طالقانی رامهرمز18

میدان آزادی تا میدان فرخ روز- انقالب .خ- پارک شقایق - خیابان پیروزی - زندان - هواشناسی - فرمانداری - میدان سلمان فارسی تا چهار راه آتش نشانی رامهرمز19

خ فلسطین ساحلی-خ امام خمینی-خ طالقانی شمالی و جنوبی-خ شریعتی شمالی و جنوبی-خیابان مسلم-بلوار شهید شریفی-بلوار آیت اهلل خامنه ای جنوبیسوسنگرد20

خ مطهری- بلوار باهنر شرقی - خ امام خمینی شادگان21

10شوش منطقه زمین شهری شمالی و خ ازادی و منطقه شوش22

چاه های کشاورزیشوش23

چاه های کشاورزیشوش24

چاه های کشاورزیشوش25

روستاهای مسیر میان آبشوشتر26

شهرک شرافتشوشتر27

شرکت میان آبعبدالخان28

خ بسیج- خ وحدت- خ کشاورز- خ استقاللگتوند29

دستگاه و منازل دادگستری و پارسوماش و کویتی ها180دستگاه، 218 ماهشهر30  

شهرک شهید رجایی بطور کاملماهشهر31

تمبی چمفراخ- تلبمن - چهاربیشه - روستاهای شمس آباد - منطقه گلگیرمسجدسلیمان32

کمپ کرسنت- دره اشکفت - ریل وی - نفتک مسجدسلیمان33

کارخانه آسفالت بازار تمبیمسجدسلیمان34

محدوده خاموشیشهرستانردیف

، شهرک صنعتی، پمپ بنزین سادات و جایگاه گاز جاده ماهشهر(6 تا 1خیابان ) هکتاری، شهرک فردوس، تعاونی بازنشستگان نفت، شهرک خودیاری، شهرک پردیس 55روستای دونه، تعاونی مسکن مهر امیدیه1

روستای غالمحسین آباد - محله چگارمان اندیکا2

ستارخان-خ شهید اشکبوس نادری-شهرک دامپروری-راسفندایذه3

اختصاصی شرکت نفتآبادان4

22خیابان بهمن- خیابان پاسداران -   ضلع شرقی 26 تا بهمن 1متری سده از بهمن 20آبادان5

 کل روستاهای مسیر ج سوسنگرد شامل عبیات کوچک ،فنیخی ،میهن آباد ، فیروزآباد،تیل،دفار، قدرت آباد و کلیه موسسات سوسنگرد-روستای عبیات بزرگ تاسیسات آبفار قدرت آباد-پارک شهرداری-سالن ورزشی-زائرسرا-هواشناسیبستان6

قدمگاه امام رضا ع, پادگان قدس–قنبری  –آل طیب  –گراب  –حیات آباد  ––اسدآباد -قالند –مرغداری قالند و طیبی سد شهدا , گاوداری گودرزی بهبهان7

شرکت نفتالین- روستای بید زرد بهبهان8

چاههای کشاورزی اغاجاری پیدایش, نیرگاه مپنا سیکل ترکیبی , پمپ بنزین شهروئی, تاسیسات اب کره سیاه-دامداری فاریابی-2بیدبلند-امیر حاضر –-  اب امیری-چهل کنار-پیازکار-سنگ شکن شاعفو-دره نی –روستاهای بیدبلند بهبهان9

اداره مرکزی ناحیه جنوب-کوی نیروخرمشهر10

باستان-سایت اداری-کمربندی سی ان جی-بوستان-نان بربری کمربندی- کمربندی- امیرکبیر- داوودیخرمشهر11

ازاداره هدورک تا برق جنوب وخ رجایی تا بلوار طباطبایی وخانه معلم وبیمارستان نبوی وخ عدالت پشت نماز جمعه تا خ زکریا رازی دزفول12

خ قاضی از ساحلی تا نرسیده به آفرینش- خ ساحلی تا دور میدان رودبند - جاده اندیمشک دزفول دزفول13

قسمتی از بلوار مبارز- رضوان ها - خ شهید روشنایی - قسمتی از خ سرو - بلوار ایثار : کوی آزادگان دزفول14

کوی مهاجرین- نهضت و نبوت ها - منازل شهرداری رامهرمز15

سد جره- شهر رودزرد  رامهرمز16

خ شیرازی انتهای والیت- خ پاسداران شرقی وغربی شادگان17

روستاهای جریه سید راضی و ابادی مراد و سید محمد و تتر و ابادی باقر و حسن و شرکت قندشوش18

شهرک صنعتیشوش19

روستای گراب تا سید حسن وگلی خونشوشتر20

روستای ملکی تا غالمعلیشوشتر21

شهر الوانعبدالخان22

صالح شهرگتوند23

 و قسمتی از منازل کاریابی4قسمتهایی از فاز ماهشهر24

 بهمن 22خ . 5دانشگاه آزاد ، خ امام شمالی ، تلمبه خانه آب ماهشهر ، تربیت بدنی ، فرمانداری ، دارایی ، پست و پست بانک ، نیروی انتظامی ، خ بیگلری ، آگاهی و قسمتی از فاز ماهشهر25

منطقه برد نشانده-منطقه تل بزان-منطقه تاچکر-منطقه جریکمسجدسلیمان26

محله باورصاد های سی برنج- نفتون - باشگاه فرهنگیان -  باغ ملی پشت بنیاد شهید مسجدسلیمان27

(جیری، شهرنو، کریم آباد، چم خرنوب، دریهک، سرخره علیا)شهر زهره ، روستاهای هندیجان28

محدوده خاموشیشهرستانردیف

شوکل تا دروازه- روستای قیطاساندیکا1

شهرک صنعتیایذه2

جاده خضر از روستای سید حسن حکیم تا روستای خضر -  12 تا 5 متری از ایستگاه 40بلوار آبادان3

 35 تا 22 متری از بهمن 8-  خ اصلی 35 خ اصلی و فلکه سده تا نبش بهمن14فلکه سده تا نبش بهمن آبادان4

(و مدرسه باقرالعلوم و کوچه پشت غذاخوری لذیذ فلکه استیل.امور ایثارگران-آپارتمان وحدانی-یخ فروشی ها-سپاه-بلوار آیت اهلل بهبهانی-نمایندگی دارخالبهبهان5

پیش ساختخرمشهر6

چا های کشاورزی- شیرین آب - شهرک حمزه دزفول7

روستای انقالب- دشت صفی آباد دزفول8

امت .خ- فرخ روز - دهقان .خ- کیمه - چاه های سازمان آب شرب شهری رامهرمز9

قریه لطف اهلل- اسد آبادی - منازل مخابرات -  فرهنگیان 5فاز - بلوار معلم - بنه سهراب - بنه کریم رامهرمز10

روستای سعدی- کوی سعدی شادگان11

 هزار11شهر حر ریاحی قسمت شوش12

خ رجایی- کمیته سوختشوشتر13

مسیر میان آب- شهرک اندیشه شوشتر14

دستگاه ، خیابانهای شلمچه ، هویزه ، بهمنشیر و خرمشهر 50، کانون شهید بهشتی ، آموزش و پرورش ،  (ندسا) (ع)، کوی فجر ، پادکان امام حسین (بهزیستی ، هالل احمر ، تامین اجتماعی و بانک رفاه  )تلمب خانه آب تهران جنوب ، سایت اداری ماهشهر ماهشهر15

 واحدی بعثت ، منازل بنیاد و منازل جهاد و سپاه تا کوچه ایمان ، خ سپاه و بلوار جانبازان100 خ طالقانی ، منازل ماهشهر16

خ طالقانی ، کارخانه آسفالت و پارک موتوری شهرداری ، بازیافت شهردای ، کارخانه یخسازی سلطانیان ، کلینیک شفا ، خ فرهنگ ، خ قدوسی ، قسمتی از خ سعیدی ، بانکهای تجارت ، ملی و صادرات در خ سعیدیماهشهر17

نفتک منازل جهاد و بنیاد مسکن - انبار برق -شبکه بهداشت نفتک مسجدسلیمان18

روستای پیرکنارک- سد و نیروگاه گدارلندر - پمپاژ آب ارتش گدارمسجدسلیمان19

فیدر اختصاصی شرکت پاالیشگاه گازتمبیمسجدسلیمان20

فیدر اختصاصی شرکت پاالیشگاه گازتمبیمسجدسلیمان21

دادگستری - پنج بنگله - اسکاچ - هشت بنگله مسجدسلیمان22

محدوده خاموشیشهرستانردیف

کلیه اماکن و روستاهای موجود در مسیر شهر آبژدان تا منطقه قلعه زراس- جعفرآباد _شهر آبژدان اندیکا1

انتهای جاده اصفهان-پرچستان هاایذه2

14ذوالفقار - 12 تا 2از ذوالفقار  – تا ابتدای بلوار 65 متری از ذوالفقار 30بلوار آبادان3

مال آقا - تمبی- بلغاب-بیدستان - صحرای جنوب- تکیه- تمبهار- جاده لوله گاز- گالل کمپباغملک4

شهرک صنعتی مرزی عبدالعلی -ج قدیم بعد از کلید گازی پاسگاه سویبله تا پایانه-پاسگاه های مرزی مسیر صفریه تا دوریج سرخط عراق-مرکز مین زدایی-پایانه مرزی چذابه-پارکینگ های اربعین شمالی و جنوبی-بلوار مواکب چذابه-ج نفت-مخازن اب الغدیر-شماریه البوحرزبستان5

پلیس راه- قلعه سید مقیم - شهرک وحدت بهبهان6

2شهرداری ناحیه - بلوار سپاه- جاده نظامی- بلوار مهرخرمشهر7

متری از میدان رودبند تا نبش افشار و خیابان های اطراف45خ - بلوار ارتش دزفول8

سد انحرافی رامشیر-مسیر روستاهای حسینیه تا عصیفرامشیر9

رزمندگان-الغدیر-فلکه ادحمرامهرمز10

 و شرکت روغن 2و1جتده بهبهان تا تخت علی زادی و جاده دیلم و شله زار زیدون11

شعیب نبی - یذاب - یشانسخی - 2و1ضحاک - عیله - کاظم - شهرگوریه شعیبیه12

شرکت مجید-اداره تبلیغات اسالمی-اداره پست- کمیته سوختشوشتر 13

زنبورداری و اداره برق شهرهای جنوبی- دامپروری صفی آباد –مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد  –طباطبایی  –فلسطین  –وحدت -کارگر-  خرداد15خیابانهای  –صفی آباد بلوار شهید بهشتی صفی آباد14

، سازمان برق ، انتقال نیرو ، عملیات برق ماهشهر(ملی ، ملت ، صادرات و رفاه کارگران  )مخابرات شرکت نفت ، آزمایشگاههای دانشگاههای امیرکبیر و آزاد ، کالنتری ، گمرک ماهشهر ، قسمتی از بازار ناحیه صنعتی ، فرهنگسرای فردوسی ،  بانکهای مرکزی ماهشهر15

پانسیون خیام- نمره دو - شصت دستگاه - دره اشکفت مسجدسلیمان16

(حسین آباد، مهدی آباد، چم مراد، چهلمنی، صاحب آباد، چم کنار، کره پا، چم تنگو، چم گلگه، چم تنگ، ناصرآباد، سرخره سفلی )روستای هایهندیجان17

مسیر روستاهای بخش مرکزیهویزه18

( 22 الی 20 ) تیر ماه شرکت توزیع برق خوزستان ساعت 23خاموشی احتمالی 

( 16 الی 14 ) تیر ماه شرکت توزیع برق خوزستان ساعت 23خاموشی احتمالی 

( 18 الی 16 ) تیر ماه شرکت توزیع برق خوزستان ساعت 23خاموشی احتمالی 

( 20 الی 18 ) تیر ماه شرکت توزیع برق خوزستان ساعت 23خاموشی احتمالی 



محدوده خاموشیشهرستانردیف

منطقه دوراب - شهر قلعه خواجه و حومه اندیکا1

حافظ جنوبی-بلوار چویل-بلوار زاگرسایذه2

کوی غدیر- شهریور17کوی آغاجاری3

کیوپ - رباط- چیدن- رپیتر- اللب- ابوالعباس- بختکانباغملک4

 شهر منصوریه بهبهان5

تاالر خلیج فارس– 1کتابحانه عمومی شماره - نان بربری- 12کالنتری -شهرداری خرمشهر-بانک ملی شعبه سعدی-تکاور- متری40- بلوار بیت المقدسخرمشهر6

خرمشهر-روستای ام الغزالن - روستای ام الحجار - دهستان دریسیه دارخوین7

کندرو مقابل شهید آباد تا نبش خ احسان اصلی- مسیر تفریحی علی کله -  زرهی دزفول 292داخل تیپ دزفول8

 دستگاه ،پارس خودرو منتهی به خیابان حافظ500خروجی ایستگاه جدید تا قسمت غربی شهر،مناطق رامشیر9

روستای سرطا- روستای درویشان - روستای بنگستان - روستای بغدک - روستای سرکهکی تا میدان صاحب الزمان - روستای عسلو رامهرمز10

3ابوطیور- سنگرچنیبه ها - چم الحمید - ابوگرانیه - زویه ها - حرامشه - عبدلی شعیبیه11

میدان امام حسین   -خیابان شهید مطهری  - خیابان فردوسی - خیابان حجاب خیابان کارگر- خیابان جام جم - خیابان رازی - خیابان کارون - بلوار بسیج - چهار راه شهرداری -تیاف خیابان سعدی  - خیابان شهید عبداهلل حاجی پور- خیابان شقاقی - بلوار شهید محالتی - بلوار قربان اباداللی12

16یونیت-نفت سفید-گزین-مسیر کوی شهید هاشمپور تا روستاهای چمن اللههفتکل13

 بهمن تا انتها، بازار قدیم، بازار جوانان، کوی دانش، پارک محله، فرمانداری، بانکها، خ امامیه، خ حجاب، خ مفتح22خ امام، خ مطهری از مدرسه هندیجان14

( 24 الی 22 ) تیر ماه شرکت توزیع برق خوزستان ساعت 23خاموشی احتمالی 


