
آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ
شهرک نفتشرق اهواز1400/04/261012

شرکت توزيع برق اهواز-  تعاونی آجرقرمزها -  شهريور 17قسمتی از کوی  –کوی بيمه شرق اهواز1400/04/261012

.2کوی مهديس منازل نيروی انتظامی، کوی مهديس منازل نورد لوله، منازل فرهنگيان شرق اهواز1400/04/261012

شرق اهواز1400/04/261012
، کوی مهديس از فلکه مصالح فروشان تا قبل از کيوسک نيروی انتظامی 2 و 1 بين خ 4 تا 1 قطعه 5 پاداد، بلوار هاتف، منازل فاز2فاز 

.1مهديس، کوی مهديس منازل فرهنگيان يک و منازل جانبازان، منازل آبفا و توسعه نيشکر، منازل فرهنگيان 

.، تپه منبع آب11 متری اول و دوم با فرعی ها، خيابان 12منبع آب خيابانهای شرق اهواز1400/04/261012

بهبهانی تا شريعتی... آخرآسفالت خيابان فاطمی زاده از اتوبان آيت اشرق اهواز1400/04/261012

معين زاده خيابان الدن اصلی و سوسن- کوی مجاهد خيابان های ياور و تکريم غرب اهواز1400/04/261012

مهزيار و ماهان- شفيعی بين کرخه و ساحلی -  خيابانهای مارون و کرخه -  شرقی 18 و 17 و 13کيانپارس خيابانهای غرب اهواز1400/04/261012

3يک غربی فاز يک تا - يک شرقی - الهام شرقی - ميهن- ارديبهشت  -  سروش شرقی - کيانپارس خيابانهای مطهری شرقیغرب اهواز1400/04/261012

1400/04/261012
شهرستان 

حميديه

پادگان دشت - 2و1پمپاژهای زمزم - 2عالونه سدره - شموس- حاچم نعامی- روستاهای الوزه- کوی انقالب - حميديه کوی کارگران

(قسمت منازل)

1400/04/261012
شهرستان 

حميديه

روستاهای دهکده و سيد حسين غفيله، بيت جونی، بيت ماهور، بيت مگطاف، قلعه غدير، آزادی، رحمت آباد، گمبوعه بزرگ و کوچک، 

طويبه، شبيليه، دهليز، شالتاق، گبرازهيه، کوهه، ازرگ، مليحه، سعدون تفگ، دب سعيد، فريسه، سيد شريف، عباس يالس، شهيد 

.4براجعه، پادگان شهيد محالتی، پادگان شهيد فرجوانی، پادگان شهيد جرفی، ايستگاه برق شماره 

صديق- سراج -امينی -  احمدی6خيابان های - بهبهانی نبش پارک خروسی . . . اتوبان آيت اشرق اهواز1400/04/261012

منازل استانداری- خيابان آذين پشت شهرداری منطقه چهار - گلستان کوی استادان غرب اهواز1400/04/261012

 بلوار پاسداران حد فاصل ايستگاه زرگان  تا خيابان عامریشرق اهواز1400/04/261012

جاده خرمشهر قبل بوتان گاز- خيابان بهداشت - قسمتی از کوی علوی خيابان طالقانی بين جاده خرمشهر و فراهانیغرب اهواز1400/04/261012

1400/04/261012
شهرستان 

کارون
شهر جديد شيرين شهر

1400/04/261012
شهرستان 

کارون

پمپاژهای حاشيه رودخانه حد فاصل روستای طرفايه تا- شيرين شهر بلوار فردوسی و قسمتی از بلوار اصلی

چميان- اسالم آباد   - 3 و 2 و 1اسماعيليه - ابو مشيلش- فارسيات بزرگ و کوچک - بريچه -2 و 1روستاهای طرفايه - چميان 

1400/04/26 در تاريخ شرکت توزيع نيروی برق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 
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 متری سوم18 تا 11خيابان اصلی کيان آباد از  -  متری سوم غربی 18کيان آباد خيابان غرب اهواز1400/04/261012

 ابتدای جاده دغاغلهغرب اهواز1400/04/261012

خيابان زينب شمالی و زينب جنوبی-  اتوبان قدس  غرب اهواز1400/04/261012

شرق اهواز1400/04/261012

روستای - روستای دهالييه - جاده قديم هفتکل روستای نمره سه - ابو يورو - نگازه - روستاهای نزهه و عوده- غيزانيه کوچک و بزرگ 

روستای ابو - روستای سيد محمود - روستای سودان - طويله حاج ياسر - روستای لطره - روستای حلوه جامع - عين المجبل 

روستای عوافی- عرب راشد - صلبيخات 

شرق اهواز1400/04/261012
زمرد حد فاصل مرجان تا يوسفی  - (مهاجرين)زويه ملی راه - مانی- مهران - خاقانی - فردوس ملی راه- ميترا  - خيابان های مرجان 

کوچه مستوفی- ملی راه خيابان فرشيد يک - زيتون نبش فيروز نو - نژاد  

1400/04/261012
شهرستان 

کارون

، قلعه کوچک، شهرک ربيع، جاده شنی حد فاصل قلعه چنعان تا نبش 4بلوار اصلی قلعه چنعان، خيابان های غربی قلعه چنعان تا خيابان 

.خيابان نورانی، خيابان نورانی از جاده شنی تا نبش خيابان مجدم درويشيه، خيابان های فرعی درويشيه

پشت کوی سليم آباد- بخش از عين دو غرب اهواز1400/04/261012

بخشی از عين دوغرب اهواز1400/04/261012

 فلکه چوب برهاغرب اهواز1400/04/261012

شرق اهواز1400/04/261214
بلوار -  منازل لوله سازی  - اقبال ـ عتيق ـ ميعاد - خيابان بصير - منازل فرهنگيان -  پاداشهر منازل جهاد خيابانهای بهاران 2فاز 

 بصير50 بصير و 53 و52بلوار طالييه بين خيابان های - خيابان اصلی منازل لوله سازی -  سينا نبش اقبال 

کوی جانبازانشرق اهواز1400/04/261214

پاداد منازل جهاد2فاز شرق اهواز1400/04/261214

شرق اهواز1400/04/261214

باهنر، بلوار معلم، فلکه قانا تا راه بند ايثار، کوی ايثار بازارچه کميته امداد، فوالدشهر بلوار باباطاهر، منازل مخزن ساز، منازل راه و ترابری 

 آزاده، باهنر منازل آزاده خيابان قيام روبروی پارک، صد دستگاه بين منازل ترابری و آزاده، باهنر مستغالت 2نفت، صد دستگاه خيابان 

.مرکز خريد باهنر

شرق اهواز1400/04/261214
 آموزگار و  بهاران، بلوار آرش، شهرک ستايش خيابان اصلی، کوی 7 و6 و خيابانهای 2 و 1کوی ايثار خيابان مهاجر، کوی باهنر منطقه 

.2 و 1حزبه، کوی باهنر خيابان آموزگار 

شرق اهواز1400/04/261214
 6 فرعی، کوی رمضان خيابان نظر و 6 و 5منبع آب فاز سه شهرداری، صدا و سيمای تپه و دکل های مخابرات، حصير آباد خيابانهای 

.رزمندگان

  و سلطانی9 تا 4 پادادشهر خيابان های شرق اهواز1400/04/261214
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بلوار بهبهانی تا خيابان فاطمی زاده روبروی کوی مدرس-  غربی18 تا  13پاداد شهر خيابانهایشرق اهواز1400/04/261214

شرق اهواز1400/04/261214
کوی مشعلی - بازارماهی- خيابان لقمان اسالم آبادغربی-  باند کندرو بلوار امام علی حد فاصل خيابان جنت تا نبش تصفيه خانه فوالد 

14 الی6اسالم آباد شرقی خيابانهای -  خيابان های غافر و عاصم نبش بلوار امام علی

7 و 6 خيابان وصال 2فرهنگيان - الله - شقايق - مريم - خيابان های گاليل - کوی فرهنگيان يک شرق اهواز1400/04/261214

کوی پاستوريزهشرق اهواز1400/04/261214

قسمتی از ميدان شهيد بندر- قسمتی از ساختمان قديم بيمارستان ابوذر - نيوسايد شرق اهواز1400/04/261214

کوی گلدشت و کوی گلبهارغرب اهواز1400/04/261214

5شهرک صنعتی شماره - عوارضی بندر امام شرق اهواز1400/04/261214

(بنی هاشم) متری تا خشايار 60 متری شيلنگ آباد ـ خيابان شيخ بهاء جنوبی از 60خيابانغرب اهواز1400/04/261214

 شرقی کيان آباد25خيابان -  متری چهارم غربی تا انتهای کيان آباد 18 متری احداثی از 20کيان آباد خيابان غرب اهواز1400/04/261214

زيرگذر کيان اباد-  تا انتها 18کيان آباد خيابان اصلی از خيابان غرب اهواز1400/04/261214

غرب اهواز1400/04/261214
کوی پرديس قطعه - منازل بهزيستی -  واحدی مسکن مهر 84مجتمع - خيابان دادگر - قسمتی از پرديس بلوار گلفام بسمت گلشن 

منازل بنياد مسکن- پرديس بلوار هديه  - 85

مجتمع آپارتمانی رضوان-  عقيق -  دادگر - شاکر-  پرديس خياباهای آفتاب غرب اهواز1400/04/261214

خيابان صالح پور بين زمرد و زمزم- خيابان زمزم نبش فياض - خيابان فاطمی حد فاصل مناطق تا نبش  زيبا  شرق اهواز1400/04/261214

.مسير پادگان واعظی، دامغه بزرگ و کوچک، روستاهای ام الطرفه، خرچه، ملچ، خيط شهرک درودگران، يربه و غدر، راه آهن ميان دشتشرق اهواز1400/04/261214

شموس- دب حردان  –2 سليويچ 11 تا 8مالشيه خيابان غرب اهواز1400/04/261214

عين دو خيابان دهياری-  تا کانال چمران2پمپ بنزين عين - عين دو خيابان ايستگاه نبش جاده اصلی حميديه  غرب اهواز1400/04/261214

.کوی طالقانی، خيابان شهيد کرمی، خيابان شهيد طاهریشرق اهواز1400/04/261416

شرق اهواز1400/04/261416
خيابان قنادان زاده بين - خيابان رودکی بين فرهنگ و ادهم - خيابان مسجدی بين علم و قنادان زاده -رودکی -  قسمتی از خ فرهنگ 

خ صابر پور و عسجدی

غرب اهواز1400/04/261416
- روستای صالح زواره ای - روستای کريم محارب و علی چعب - عشاره بزرگ و کوچک - قلعه سحر - جاده انديمشک شهر الهايی 

روستای بروايه عمير روستای خسرج- روستاهای سيد ظهراب و سيد طاهر - مخابرات الهايی 

غرب اهواز1400/04/261416
- سيديديم - روستاهای سيد معن  - 3 تا 1حموله - مسير  جاده انديمشک پادگان چراغچی - سيد غضبان - بامدژ  - روستای خاور 

روستای ام عگله - 2و1آلبونيس - 2و1حريه - سيد نبی 

منازل دادگستری- قسمتی از شهرک اکباتان -   شهرک برق  غرب اهواز1400/04/261416
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1400/04/261416
شهرستان 

کارون
  تصفيه خانه صنايع فوالد

غرب اهواز1400/04/261416
اصفهان بين -  تير  بين آذر و دی -  خرداد - ارديبهشت - خوش - گلستان خيابان های دی - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه چمران 

فروردين بين دی و بهمن-  دی و بهمن 

غرب اهواز1400/04/261416
حوزه علميه - کمربندی نبش جنگلبانی - ايمان نبش کليم ـ مجلسی ـ قائانی ـ جنگلبانی ـ جاويد - لشکر آباد خيابانهای ملک الشعرا 

خوابگاه دانشگاه شهيد چمران جنب صداوسيما- منازل صداو سيما - صدا و سيما  - (ع)امام حسين 

قسمتی از فوالد اکسين-  دستگاه صنايع فوالد 300-دستگاه صنايع فوالد  200شرق اهواز1400/04/261416

شرق اهواز1400/04/261416
روستای منثر - روزنه و آلبوکبيره - پادگان شهيد درويش - صفيره - عنيه - بگعان يک و دو - روستای مشرحات -دو راهی کريت 

صگور

حصيرآباد خيابان اصلی کارون تا فلکه زيتون کارگریشرق اهواز1400/04/261416

 منازل کارون شرکت نفتشرق اهواز1400/04/261416

1400/04/261416
شهرستان 

باوی
. شرکت گاز پلی اتيلن2ويس، شهرک شجيرات، جاده ماهشهر باغ فردوس ايستگاه اهواز 

1400/04/261416
شهرستان 

باوی
.، شرق جاده مالثانی از ويس تا کارتن سازی3روستای تلبومه تا روستای نگازه و ابوهاوون 

غرب اهواز1400/04/261416
- قجريه - سيره - تل اسود - شمريه - صفحه دو - صفحه يک - مکسر بيوض - بيوض - مليحان - خبينه سفلی - روستاهای مگطوع 

کاظمی دو- کاظمی يک - قجريه بيت واوی

غرب اهواز1400/04/261416
-  متری بهداشت  12خيابان - خيابان سروش جنوبی تا نبش انقالب  - (بهارستان) متری علوی 68- مسجد الرحمن -   فلکه چوب برها 

 متری کفش ملی40سليم آباد خيابان 

عين دو خيابان ايستگاه وحدت و خيابان های شرقیغرب اهواز1400/04/261416

.کوی سلطانمنش، بلوار نبوتشرق اهواز1400/04/261618

 پاداد8خيابان اصلی يوسفی و قسمتی از - خيابان رامين کريمی - بلوار امام شرقی جنب منازل جانبازانشرق اهواز1400/04/261618

شهيد خواجه نژاد و پاداد شرقی- اهلل اکبر - هواشمی - زيباشهر خيابانهای ممبينی  - (ع)خيابان دستغيب و جواد االئمه شرق اهواز1400/04/261618

1400/04/261618
شهرستان 

کارون

سويسه اسالم آباد مقابل ايستگاه اهواز جنوبی، آجرسازی واقع در جاده جديد شيرين شهر، ابتدای جاده شنی تا نبش خ نورانی 

.درويشيه، شهرک شهيد عباسپور
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.بلوار معلم حد فاصل خيابان سپاه غربی تا راهبند ايثار، کوی شهروند، منازل ترابری خيابان يک و دو ترابریشرق اهواز1400/04/261618

غرب اهواز1400/04/261618
پامچال -نسترن - خيابان های خليج فارس -  گروه ملی و ارتش 2فاز   - (بلوار نارنجستان و مهستان)منازل نيروی انتظامی - معين زاده 

کاج-آالله -ياس -نيلوفر -کوکب -

1400/04/261618
شهرستان 

حميديه

- العوده- آلبومروح- 2و1آلبوعيد - 2و1صنديحه - عالونه ضعيف- 1عالونه سدره- عالونه الفای- حميديه روستاهای وصيله حالف

بيت شوکايه- (بيت خالد)جنادله - (بيت خلف)جنادله - شهيد فالحی- بيت بردان- 2و1حويش 

1400/04/261618
شهرستان 

حميديه

روستاهای بيت احميد، شريعتی، سگور فريح، آلبوصياد، حالف حسن، ام سگور، جليزی عبدالرضا، شهرک جليزی، صگور عيسی، صگور 

. شهريور17صالح، شهرک دامپروری، کوی سفلی، انتهای خ 

(خروسيه)کوی مدرس شرق اهواز1400/04/261618

آموزشکده صنعت نفت- بهشت آباد شرق اهواز1400/04/261618

غرب اهواز1400/04/261618
کوی علوی - بانک ملت - مامايی - پرستاری - دانشکده اقتصاد و کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران - داخل محوطه دانشگاه چمران 

خيابان الهادی

مسکن مهر شيبان- کوی امام - بهداشت شيبان-  شيبان 6خيابان   - 3 تا 1شيبان از خيابان - شبيشه شرق اهواز1400/04/261618

شهرداری شيبان-   شهرک انديشه 7 تا 3شيبان خيابان شرق اهواز1400/04/261618

شرق اهواز1400/04/261618
قسمتی از - شهرک شاهد -قسمتی از  کوی پيروزی - کوی عابدی منازل نظام مهندسی - قسمتی از شهرک صنعتی -  بلوار پاسداران 

کمربندی بلوار نفت

 آخرآسفالت منازل پشت پارک سياحتیشرق اهواز1400/04/261618

روستای سيد عامرو پادگان الزهرا- جاده تصفيه شکر -  کارخانه قند و روستاهای  جسانيه کوچک و بزرگ غرب اهواز1400/04/261618

آموزشکده فنی شهيد چمران اهواز-  بهمن بلوار شهيد بهشتی 22کوی - کوی علوی خيابان الهادی  نبش  رضوی غرب اهواز1400/04/261618

(ايستگاه قطار)ناصرخسرو جنوبی از ابهری تا دادبه  -  (خشايار)خيابان بنی هاشم غرب اهواز1400/04/261618

نمايشگاه دائمی خوزستان-   سيد خلف  غرب اهواز1400/04/261618

غرب اهواز1400/04/261618
-   نبش خيابان شمسCNG-  متری از فلکه کارگر شرقی تا اول شهرک برق 52بلوار - دستگاه 118منازل -  بخشی از بهارستان 

بلوار کارگر نبش آبادان- انتهای سعدی تا خيابان کارون - منازل عمران - قسمتی از شهرک برق 

قسمتی از خيابان ابهری- خيابان کيان از انقالب تا انصاری - کمپلو منازل سازمانی سازمان آب غرب اهواز1400/04/261618

1400/04/261618
شهرستان 

باوی
.مالثانی قديم، دانشگاه، روستاهای حله و دله، سيد عيدی، روستای منصوری و عباسيه نبگان

3کوی ملت خيابان های ذوالفقار فلکه سيد عبداهلل و قسمتی از فاز شرق اهواز1400/04/261618

 کوی ملت خيابان اقبالشرق اهواز1400/04/261618
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1400/04/261618
شهرستان 

کارون

مهديس منازل مهندسی کشاورزی، مهديس شهرک گلها، پرديس رسول اکرم، دانشکده تربيت معلم، خيابان بازار ماشين، بازار ماشين، 

.5 الی 1 تا نبش شکاره، اسالم آباد شرقی خ 6باند کندرو بلوار امام علی از بيمه شماره 

خبينه عليا و مرکز تحقيقات هواشناسی- روستاهای ام الطمير -آجرسازی کريشان - جاده شهيد بقايی غرب اهواز1400/04/261618

شرق اهواز1400/04/261820
- خيابان ناصح - کوی مدرس - فازيک پادادشهر تا خيابان آبان و کوی طالب  - حدفاصل جمهوری  (ع)قسمتی از خيابان جواداالئمه

منازل کاويان

اراضی پاداد خ مولویشرق اهواز1400/04/261820

شرق اهواز1400/04/261820
، خيابان بهاران، خيابان سرور، خيابانهای دانش يک و سه و  هفت، پارک و بهداشت باهنر، 7 و 5 و 3 و1باهنر بلوار صداقت شرقی مناطق 

.خيابان نسترن

. دستگاه300 دستگاه به سمت 254 دستگاه و منازل سپاه و فلکه 254خيابانهای آيت، منازل شرق اهواز1400/04/261820

گلناز- چنيبه عليا - شهرک اکباتان - خيابانهای ميخک و نرگس - بلوار نخلستان غرب اهواز1400/04/261820

مولوی بين مهران و جمهوری-  بهبهانی و فرهنگ ... رازی بين اتوبان آيت ا-  خيابانهای دهبان ـ موسوی ـ مهران ـ کرمی خراط شرق اهواز1400/04/261820

خوابگاه خواهران دانشگاه- بازارچه گلستان - کوی سعدی غرب اهواز1400/04/261820

علی آباد - 2فرهنگيان شرق اهواز1400/04/261820

(شهيد فتحی)فلکه شيخ نبهان و قسمتی از  خيابان های دانيال و آنزان - خيابان مهر -  اقبال 17کوی ملت از ابتدا تا خيابانشرق اهواز1400/04/261820

12 الی 1 کوی ملت خيابان کارون از شرق اهواز1400/04/261820

شرق اهواز1400/04/261820
- شهرک قائم -  متری کشاورزی روبروی فرهنگسرا 18منازل منابع طبيعی - کوی شاهد - قسمتی از شهرک صنعتی شماره يک 

شهرک جانبازان

شرق اهواز1400/04/261820
- بازارچه صدف - خيابان فرهنگ - متری اول آخرآسفالت 16 متری دوم و 16آخر آسفالت خيابان خسروی حدفاصل جمهوری تا 

خيابان غالمپور فرعی يک- آخرآسفالت خيابان حيدری نژاد 

1400/04/261820
شهرستان 

کارون

، منازل بنياد مسکن، باند کندرو بلوار امام علی از پمپ بنزين 9 الی5قسمتی از منازل لوله سازی کانتکس تا مقابل بازارچه، خيابان کوثر

.، قسمتی کمی از بازارچه خزامی و قسمتی از خيابان فشار قوی8 خ 1، شريعتی 6 الی 4غفاری تا نبش شهرک بسيج، شريعتی دو خ 

1400/04/261820
شهرستان 

کارون

بلوار امام علی حد فاصل خيابان مخابرات تا قبرستان علويه خديجه، بازار کوت عبداهلل قديم، خ شهيد محمد حزباوی، قسمتی از شهرک 

.بسيج
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غرب اهواز1400/04/261820
قرارگاه خاتم - ميدان تره بار - بيمارستان سالمت  - جاده انديمشک حدفاصل بيمارستان سالمت به سمت اهواز تا پليس راه قديم 

رهگشا پادگان وليعصر و شهرک حمل و نقل- روستای خماسيه - االنبياء  

1400/04/261820
شهرستان 

باوی
.روستاهای  سيد شريف و سيد سلطان، کوی سيد جابر

1400/04/261820
شهرستان 

باوی
روستای سيد عنايه

 متری60خيابان اصلی کيان از خيابان انصاری تا غرب اهواز1400/04/261820

(چهارراههای دوم)14تا 1خيابان کارون خيابانهای - حصير آباد بازارچه شرق اهواز1400/04/261820

1400/04/261820
شهرستان 

کارون
روستای عميره

1400/04/261820
شهرستان 

کارون

، غزاويه کوچک و بزرگ، قلعه کبری، روستای وعيليه، روستای علوه، تلمبه خانه شهدای 2 و 1منازل سازمانی کوت امير، روستای مظفريه 

.شرق کارون، روستای موران، روستای بحر و سيدعنايه، عميشيه بزرگ، روستای طرفايه

کوی فرهنگيان - 2شهرداری منطقه - مريم و شقايق ها- خيابانهای نرگس - کيانشهر منازل کوی طالب غرب اهواز1400/04/261820

 دستگاه جهاد ابتدای بهارستان38منازل -  گيت بوستان غرب اهواز1400/04/261820

غرب اهواز1400/04/261820
مجتمع های ميالد - منازل عمران - گل رز - گالب - گلرخ - گلبرگ - گل پونه - پرديس خيابان های گلدسته - متری پرديس 24منازل

منازل نورد کاويان- 

شرف از ناصرخسرو تا قصر شيرين- قصر شيرين - خيابانهای ناصرخسرو شمالی - بلوار قدس غرب اهواز1400/04/261820

کارخانه لوله سازیشرق اهواز1400/04/261820

قسمتی از پرديس-  کريشان روبروی مالشيه - لوله سازی خوزستان - شرکت فارسيت ـ آرد اهواز و کارخانه شهيد سلطانی غرب اهواز1400/04/261820

شرق اهواز1400/04/262022
- و کوی الصافی  (خيابان شهيد رجاِيی خيابان مصطفی خمينی - زير بيسيم -خيابان شبنم ) چهارصد دستگاه 12  کوی طالقانی  خيابان

کارخانه يخ- خيابان رامين 

1400/04/262022
شهرستان 

کارون

تلمبه خانه - قسمتی از سويسه اسالم آباد يک و سويسه ابوناگه و سويسه سادات و سويسه سه و قلعه طرفی و مبارکه يک و دو و سه

روستای خضيرات- شهيد لرستانی 

.کوی صادقيه، بلوار دعبل خزايی، خيابانهای بشارت، منازل لوله سازی خيابان بشارت، منازل راه کربال خيابان نينواشرق اهواز1400/04/262022

يوسفی خيابان جراح زاده-  خيابان کافی از بهبهانی تا انتهای خيابان بهداری نبش خيابان امام شرق اهواز1400/04/262022
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غرب اهواز1400/04/262022
خيابان الدن سمت اسب - شهرک الهيه- معين زاده -  سمت سده 10 تا 5رضوان - خيابانهای آرمان شهرک پيام - تصفيه خانه بوستان 

سواری

ساختمان مرکزی قديم دانشگاه- داخل دانشگاه چمران - خيابان انوشه -  قسمتی از خيابان پيشاهنگی- بلوار گلستان تا فلکه دانشگاه غرب اهواز1400/04/262022

شرق اهواز1400/04/262022
خيابان سی متری بين مهران و - خيابان مهران تا شريعتی - خيابان مهران تا رودخانه - خيابان کتانباف - باند کندرو بلوار جمهوری 

رازی

استوار- فراهانی  - (رضوی) متری 40خيابان های - کوی علوی غرب اهواز1400/04/262022

شرکت نورد لوله سپنتاغرب اهواز1400/04/262022

روستای بيت فارس (عج) روستای دغاغله بلوار صاحب الزمان غرب اهواز1400/04/262022

شرق اهواز1400/04/262022
- مرکز معاينه فنی خودرو - خيابان مخابرات - خيابان مسجد - جاده ماهشهر و برومی از سه راهی فوالد بسمت پليس راه برومی 

پادگان مشرحات

9 الی 3کوی بعثت خيابان آيت از خيابان -  واحدی نفت 2000منازل - سيلو شکسته شرق اهواز1400/04/262022

1400/04/262022
شهرستان 

باوی
.2 و 1کوی طالقانی، کوی شهيد بهشتی، سدين 

1400/04/262022
شهرستان 

باوی
.جاده شوشتر از ندافيه تا بندقير و جليعه، روستای شيخ کريم، روستای کشتيبان

1400/04/262022
شهرستان 

کارون

روستاهای مسير کانال، قلعه شکراهلل، شريف آباد، آجرسازی نگين پارس، روستای اعظب، روستای خنزيريه، روستای ملچ يا بالديه، 

.3 و2و 1، عطيش، خويسه 2 و 1، روستای خسروی، حنيطيه 2 و1طويل 

1400/04/262022
شهرستان 

کارون
.روستای جنگيه و ابودبس، دامداری بختياری، پمپاژصفری، آجرسازی جيل و جنگيه

غرب اهواز1400/04/262022
 3انتهای خيابان پهلوان غربی فاز -  کيان آباد حد فاصل سچه تا وهابی 11خيابانهای يک تا   - 2کيان آباد منازل تصفيه خانه شماره 

 غربی4 خيابان 3کيانپارس فاز - خيابان وهابی - مرداد بين وهابی و سچه قطار -  سمت سچه 

 متری تا انقالب60 متری حد فاصل خيابان سروش تا فراهانی و  فراهانی از 60 خيابان سروش جنوبی و غرب اهواز1400/04/262022

غرب اهواز1400/04/262022
خيابان فيض بن بست شهريور - خيابان فيض منازل سازمانی  زکی زاده - قسمتی از خيابان لشکر - تير - (آزادی) خيابان های مشيری 

 خرداد15کوی -

غرب اهواز1400/04/262022
قسمتی از خيابان ابهری و ناصرخسرو جنوبی از - خيابان فيض - خيابان های شيخ بهاء شمالی و شيخ بها جنوبی از انقالب تا بنی هاشم  

کاشف تا ابهری
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شرق اهواز1400/04/262022
کارگری، منازل آزادگان، منازل 2، فاز 1فاز کارگری)کوی رمضان - محالتی- 17 تا 13سپيدار از خيابان - زندان سپيدار- فنی حرفه ای

(رزمندگان

خيابان سلطانی- خيابان امام شرقی جنب جهاد کشاورزی- منازل راه آهن کارون -کارگاههای ملی حفاری - ناحيه صنعتی کارون شرق اهواز1400/04/262022

کوی مجاهدين خيابانهای نواب- منازل اتوبوسرانی منازل کارمندی -  رضوان 17 تا 13خيابان های - کوی رمضان بازارچه کاج شرق اهواز1400/04/262022

3بازارچه فاز -  کوی ملت 3خيابان اصلی فاز شرق اهواز1400/04/262022

 کوروش4بخشی از فاز -  نرسيده به فلکه سيد عبداهلل 4جاده کمربندی فاز شرق اهواز1400/04/262022

1400/04/262022
شهرستان 

کارون
. واحدی نفت ، منازل تاکسی رانی602مهديس منازل نفت، تهران جنوب، گمرک، تاکسی رانی، علوم پزشکی، 

شهرک آغاجاری بلوار افرا- کوی منابع طبيعی شرق اهواز1400/04/262022

غرب اهواز1400/04/262022
- مسير سيد خلف ابوترکيه - روستای رامزيه -  مسير جاده قديم خرمشهر -  مسير جاده خرمشهر روستای سطاميه ـ بنی تميم 

طاهريه
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