
آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ
 پاداد8خيابان اصلی يوسفی و قسمتی از - خيابان رامين كريمی - بلوار امام شرقی جنب منازل جانبازانشرق اهواز1400/05/021012

پاداد منازل جهاد2فاز شرق اهواز1400/05/021012

مركز علوم وفنون-  شركت نفت شرق اهواز1400/05/021012

شرق اهواز1400/05/021012

باهنر، بلوار معلم، فلكه قانا تا راه بند ايثار، كوی ايثار بازارچه كميته 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 

.مركز خريد باهنر

شرق اهواز1400/05/021012
خيابان قنادان زاده بين - خيابان رودكی بين فرهنگ و ادهم - خيابان مسجدی بين علم و قنادان زاده -رودكی -  قسمتی از خ فرهنگ 

خ صابر پور و عسجدی

 خيابان فرهنگ از زند تا خيابان امامشرق اهواز1400/05/021012

غرب اهواز1400/05/021012
- روستای صالح زواره ای - روستای كريم محارب و علی چعب - عشاره بزرگ و كوچک - قلعه سحر - جاده انديمشک شهر الهايی 

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

غرب اهواز1400/05/021012
اصفهان بين -  تير  بين آذر و دی -  خرداد - ارديبهشت - خوش - گلستان خيابان های دی - دانشكده دندانپزشكی دانشگاه چمران 

فروردين بين دی و بهمن-  دی و بهمن 

7 و 6 خيابان وصال 2فرهنگيان - الله - شقايق - مريم - خيابان های گاليل - كوی فرهنگيان يک شرق اهواز1400/05/021012

شرق اهواز1400/05/021012
قسمتی از - شهرک شاهد -قسمتی از  كوی پيروزی - كوی عابدی منازل نظام مهندسی - قسمتی از شهرک صنعتی -  بلوار پاسداران 

كمربندی بلوار نفت

شرق اهواز1400/05/021012
خيابان سی متری بين مهران و - خيابان مهران تا شريعتی - خيابان مهران تا رودخانه - خيابان كتانباف - باند كندرو بلوار جمهوری 

رازی

شرق اهواز1400/05/021012

كوی مشعلی - شريعتی از نبش جنت تا انتها-  جنت حد فاصل ساحلی تا شريعتی-  بلوار ساحلی از جنت تا پشت تصفيه خانه فوالد

پمپ - خيابان مسجد- عاصم- صابر- شفيع - مرمت ها- ربيع- خيابانهای شميم - منازل شمس جاويد- خيابان نور- قسمت دامداران 

بنزين مشعلی

كوی گلدشت و كوی گلبهارغرب اهواز1400/05/021012

1400/05/021012
شهرستان 

كارون

 كانتكس، منازل 12، خيابان های مطهری، مبين، تاجدينيان، عصر، نصر زبيد، كوی شهيد تقوی و فرعی 10 الی 1، خيابان شاكر2شكاره 

.شركت توزيع برق پشت ايستگاه شكاره

5شهرک صنعتی شماره - عوارضی بندر امام شرق اهواز1400/05/021012

1400/05/021012
شهرستان 

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

1400/05/02 در روز شنبه شركت توزيع نيروی برق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

8از1صفحهی
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1400/05/02 در روز شنبه شركت توزيع نيروی برق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

1400/05/021012
شهرستان 

باوی
روستای سيد عنايه

1400/05/021012
شهرستان 

باوی
.اختصاصی آب گرگر و پمپاژ و روستای سيد حسن

1400/05/021012
شهرستان 

كارون
.قسمتی از شكاره سه و كوت عبداهلل قديم، شهرداری كوت عبداهلل

1400/05/021012
شهرستان 

كارون

، غزاويه كوچک و بزرگ، قلعه كبری، روستای وعيليه، روستای علوه، تلمبه خانه شهدای 2 و 1منازل سازمانی كوت امير، روستای مظفريه 

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

غرب اهواز1400/05/021012
خيابان - خيابان اصلی انقالب جنوبی از شيخ بها تا سه راه -  كيانشهر منازل بسيجيان و خانه سازی - راهيان نور - كوی شهيد ميثمی

 متری60خيابان هاللی از انقالب تا - انقالب شمالی از سروش تا سه راه 

قسمتی از كمربندی مالشيه- مالشيه شهرک راشديه غرب اهواز1400/05/021012

8و 7بلوار اصلی فرهنگ شهر بين كشاورز و رشد-  ساعی 7 تا 1فرهنگ شهر خيابان  - پرديس مجتمع گلها غرب اهواز1400/05/021012

كوی مجاهدين خيابانهای نواب- منازل اتوبوسرانی منازل كارمندی -  رضوان 17 تا 13خيابان های - كوی رمضان بازارچه كاج شرق اهواز1400/05/021012

1400/05/021012
شهرستان 

باوی
جاده مالثانی مسير روستای ملحه

1400/05/021012
شهرستان 

باوی
3 متری تا خيابان 24مالثانی خيابان 

 خيابان های بلوار تا انتهای فلكه دانيال و خيابان های فرعی دانيال3كوی ملت فاز شرق اهواز1400/05/021012

زويه پشت ملی راهشرق اهواز1400/05/021012

شهرک آغاجاری بلوار افرا- كوی منابع طبيعی شرق اهواز1400/05/021012

شموس- دب حردان  –2 سليويچ 11 تا 8مالشيه خيابان غرب اهواز1400/05/021012

عين دو خيابان دهياری-  تا كانال چمران2پمپ بنزين عين - عين دو خيابان ايستگاه نبش جاده اصلی حميديه  غرب اهواز1400/05/021012

1400/05/021214
شهرستان 

كارون

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

.كوی صادقيه، بلوار دعبل خزايی، خيابانهای بشارت، منازل لوله سازی خيابان بشارت، منازل راه كربال خيابان نينواشرق اهواز1400/05/021214

كوی مجاهد- فاز يک گروه ملی غرب اهواز1400/05/021214

8از2صفحهی
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1400/05/02 در روز شنبه شركت توزيع نيروی برق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

غرب اهواز1400/05/021214
روستای  - 4 تا 1روستای مراونه  - (ص) و نبی اكرم 3و2گبير يک و  - 3و2و1روستاهای ابوبقال - سه راهی ابو بقال - جاده تصفيه شكر 

شعيميط

شرق اهواز1400/05/021214

نامدار بين مرعشيان و حداد - خيابان  شهيد كرمی خراط - شريعتی تا فاطمی زاده سمت رودخانه - خيابان خسروی - آخر آسفالت 

- سی متری نبش ابراهيمی - خيابان فاطمی نبش سجاد- خيابان خسروی نبش پيوند - عچرش- دغاغله -خيابان های احمدی - زاده 

مريدی غربی و آدينه نبش آيين-  مريدی حدفاصل خسروی تا سيمتری 

شركت نورد لوله سپنتاغرب اهواز1400/05/021214

جاده خرمشهر قبل بوتان گاز- خيابان بهداشت - قسمتی از كوی علوی خيابان طالقانی بين جاده خرمشهر و فراهانیغرب اهواز1400/05/021214

1400/05/021214
شهرستان 

كارون

 كانتكس، درويشيه CNG تا شريعتی يک نبش خ ميرآب زاده جايگاه 1، باند كندرو بلوار امام علی حدفاصل شكاره 1خ اصلی شكاره 

خيابان های مقاومت و فرعی ها، بعثت، مجدم سلطانی، سليمانی، سادات، خيابان اصلی نورانی پشت به بلوار سمت راست خيابان، 

 شريعتی يک حد فاصل فرعی دوم الی فرعی چهارم، خيابان اصلی نورانی فرعی سوم، 53 و 9- 1، خ (نافع)شريعتی يک فرعی دوم 

.بازارچه شهدای مدافع حرم

شرق اهواز1400/05/021214
رحمانيه - حياويه - فضله - شركت جهان پارس  - 800و700روستای مليگت و ان جی ال - تاسيسات گاز شهيد محمدی -جاده ماهشهر 

NGL 600-  مقبره سيد هاشم - 

شرق اهواز1400/05/021214
روستای منثر - روزنه و آلبوكبيره - پادگان شهيد درويش - صفيره - عنيه - بگعان يک و دو - روستای مشرحات -دو راهی كريت 

صگور

 متری60خيابان اصلی كيان از خيابان انصاری تا غرب اهواز1400/05/021214

كوی فرهنگيان - 2شهرداری منطقه - مريم و شقايق ها- خيابانهای نرگس - كيانشهر منازل كوی طالب غرب اهواز1400/05/021214

3 غربی فاز 8خيابان -  غربی 15خيابان -  كيانپارس تا انتها 6كيانپارس خيابان وهابی از خيابان غرب اهواز1400/05/021214

 سلويچ8 و خيابان 11خيابان -  و خيابان تعاون 8 مالشيه تا خيابان غرب اهواز1400/05/021214

خيابان فتح و انقالب- خيابان تابان - خيابان شيخ بهاء شمالی - بلوار قدس بين شيخ بهاء شمالی و غزنوی غرب اهواز1400/05/021214

شرق اهواز1400/05/021214
كارگری، منازل آزادگان، منازل 2، فاز 1فاز كارگری)كوی رمضان - محالتی- 17 تا 13سپيدار از خيابان - زندان سپيدار- فنی حرفه ای

(رزمندگان

1400/05/021214
شهرستان 

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

3كوی ملت خيابان های ذوالفقار فلكه سيد عبداهلل و قسمتی از فاز شرق اهواز1400/05/021214

كمربندی و فرعی ها- خيابان استخر موج -  كوی ملت فاز سه خيابانهای توانير شرق اهواز1400/05/021214

 فلكه چوب برهاغرب اهواز1400/05/021214

8از3صفحهی
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1400/05/02 در روز شنبه شركت توزيع نيروی برق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

عين دو خيابان ايستگاه وحدت و خيابان های شرقیغرب اهواز1400/05/021214

.كوی سلطانمنش، بلوار نبوتشرق اهواز1400/05/021416

شهيد خواجه نژاد و پاداد شرقی- اهلل اكبر - هواشمی - زيباشهر خيابانهای ممبينی  - (ع)خيابان دستغيب و جواد االئمه شرق اهواز1400/05/021416

غرب اهواز1400/05/021416
- خروش - بشارت - شكوفه - آراسته - ژاله - گل رز -بنفشه  - خادم -  گلزار - گلشن - خيابان های نوبهار - بلوار اصلی پرديس 

حكمت- جوان  - 13جمال - خجسته - خشنود 

غرب اهواز1400/05/021416
خيابان الدن سمت اسب - شهرک الهيه- معين زاده -  سمت سده 10 تا 5رضوان - خيابانهای آرمان شهرک پيام - تصفيه خانه بوستان 

سواری

غرب اهواز1400/05/021416
كوی علوی - بانک ملت - مامايی - پرستاری - دانشكده اقتصاد و كتابخانه مركزی دانشگاه چمران - داخل محوطه دانشگاه چمران 

خيابان الهادی

زويه عامری وآرد فالحت-    زويه cngبلوار پاسداران حد فاصل ايستگاه زرگان تا روبروی خيابان عامری و شرق اهواز1400/05/021416

شرق اهواز1400/05/021416
قسمتی از  - ( متری انتهای خ اسفند52بسمت بلوار  ) 3و2و1نفت - كارون خيابان  سردخانه - دماوند - انتهای گلستان خيابانهای دنا 

شهرک برق

 آخرآسفالت منازل پشت پارک سياحتیشرق اهواز1400/05/021416

روستای بيت فارس (عج) روستای دغاغله بلوار صاحب الزمان غرب اهواز1400/05/021416

روستای سيد عامرو پادگان الزهرا- جاده تصفيه شكر -  كارخانه قند و روستاهای  جسانيه كوچک و بزرگ غرب اهواز1400/05/021416

ياس و مقاومت ها-  رز ها - الدن - خيابانهای الله -  كيانشهر منازل ارتش غرب اهواز1400/05/021416

خيابانهای ژاله جاده انديمشک از فلكه پليس راه قديم تا قبل از خانه سازی- منازل سپاه و الحديد -  منازل كيانشهر غرب اهواز1400/05/021416

نمايشگاه دائمی خوزستان-   سيد خلف  غرب اهواز1400/05/021416

غرب اهواز1400/05/021416
قسمتی از خيابان ابهری و ناصرخسرو جنوبی از - خيابان فيض - خيابان های شيخ بهاء شمالی و شيخ بها جنوبی از انقالب تا بنی هاشم  

كاشف تا ابهری

خيابان سلطانی- خيابان امام شرقی جنب جهاد كشاورزی- منازل راه آهن كارون -كارگاههای ملی حفاری - ناحيه صنعتی كارون شرق اهواز1400/05/021416

 كوی ملت خيابان اقبالشرق اهواز1400/05/021416

1400/05/021416
شهرستان 

كارون

 شرقی قلعه چنعان، خيابان اصلی كانتكس، بلوار حديث، بلوار نهج البالغه، منازل لوله سازی كانتكس از انتها 11قلعه چنعان، كانتكس خ 

.تا نبش بازارچه، شهرک نور

خبينه عليا و مركز تحقيقات هواشناسی- روستاهای ام الطمير -آجرسازی كريشان - جاده شهيد بقايی غرب اهواز1400/05/021416

8از4صفحهی
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1400/05/02 در روز شنبه شركت توزيع نيروی برق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

 خرمكوشک و نيوسايدشرق اهواز1400/05/021618

بهبهانی و سعدی- بنكداران خيابان انصاری -   بازار آهن شرق اهواز1400/05/021618

(ع)خيابان دستغيب تا مسجد امام مهدی - بلوار فرضی پور - خيابان يک بهداری و  عليمراديان- آرياشهر خيابان افشاری شرق اهواز1400/05/021618

1400/05/021618
شهرستان 

كارون

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

روستای خضيرات- شهيد لرستانی 

1400/05/021618
شهرستان 

كارون

، فرعی بين كندرو سميع ، خ اصلی هادی آباد، فلكه هادی آباد، جاده ساحلی سمت 10الی 1كندرو هادی آباد و خيابان های فرعی 

استيشن، گندمكار خ بيمارستان سينا، خ رازی، خ اول و دوم و سوم و چهارم گندمكار، بلوار امام علی بين فلكه خزامی و فلكه هادی آباد

غرب اهواز1400/05/021618

انديشه پشت دانشگاه پيام نور و جهاد دانشگاهی مجتمع بلوكی - خيابانهای گل افشان -  واحدی 312قسمتی از منازل - پرديس 

 منازل انتظام  و 6انديشه و فرهنگشهر خيابانهای صراط  و رشد - خ غنچه و شبنم - پرديس خ گلزار روبروی ميدان نرگس -  2پرديس 

38 و 14شهرک دانشگاه خيابان های 

 شرقی5 و 6انتهای خيابان های -  شرقی 5 تا 1خيابان - كيانپارس خيابان شهيد چمران از نبش اسفند تا پنج شرقی غرب اهواز1400/05/021618

بلوار پاسداران از ايستگاه تا نبش خيابان زيتون- زيتون خيابان زيبا شرق اهواز1400/05/021618

خيابان فردوسی- خيابان نادری  سمت پاساژ قيصريه صدف ـ خيابان  نظامی شرق اهواز1400/05/021618

قسمتی از كوی سعدی- دانشگاه آزاد اسالمی- طرح توسعه نيشكر - قسمتی از فرهنگشهر- بهمن 22 كوی غرب اهواز1400/05/021618

غرب اهواز1400/05/021618
قسمتی از - قسمتی از شهرک دانشگاه - بلوار اصلی شهرک دانشگاه -   واحدی پرديس 312مجتمع مسكونی - دانشگاه پيام نور

فرهنگ شهر

1400/05/021618
شهرستان 

كارون

خيابان  (گاوميش آباد)تصفيه خانه كوت عبداهلل، خيابان امام رضا، فرمانداری، برق كارون، شورای حل اختالف كارون، كوی شهيد محسن 

حد فاصل پل فوالد تا فرهنگسرا، خيابان مخابرات كوت عبداهلل، خيابان پاسگاه قديم تا  (بهبهانی)، باند كندرو بلوار امام علی 14 الی 1

.2 و 1 خيابان اشراق 3نبش بازار كوت عبداهلل، قسمتی از شكاره 

خيابان سعدی از رستگاری تا نبش طالقانیشرق اهواز1400/05/021618

شرق اهواز1400/05/021618
سعدی بين -  قسمتی از سعدی و كيكاووس تا نبش نظام وفا - رضايی نبش  مهدوی - خيابان رضايی- بلوار بهبهانی جنب ايران خودرو 

خيابان مصطفايی بين علم الهدی و موسوی  - (ديده بان  )شريف زاده و رضايی 

 غربی فاز يک و دو7 و 6خيابان های -  غربی 5خيابان -  غربی 21 تا 1اصلی كيانپارس از خيابان غرب اهواز1400/05/021618

1400/05/021618
شهرستان 

باوی
. و فرمانداری و دادگاه ادارات دولتی21 تا 1شهر مالثانی خيابان 
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آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ

1400/05/02 در روز شنبه شركت توزيع نيروی برق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

منازل سيصد دستگاه صنايع فوالدشرق اهواز1400/05/021618

شركت توزيع برق اهواز-  تعاونی آجرقرمزها -  شهريور 17قسمتی از كوی  –كوی بيمه شرق اهواز1400/05/021820

شهرک نفتشرق اهواز1400/05/021820

شرق اهواز1400/05/021820
، كوی مهديس از فلكه مصالح فروشان تا قبل از كيوسک نيروی انتظامی 2 و 1 بين خ 4 تا 1 قطعه 5 پاداد، بلوار هاتف، منازل فاز2فاز 

.1مهديس، كوی مهديس منازل فرهنگيان يک و منازل جانبازان، منازل آبفا و توسعه نيشكر، منازل فرهنگيان 

بلوار بهبهانی تا خيابان فاطمی زاده روبروی كوی مدرس-  غربی18 تا  13پاداد شهر خيابانهایشرق اهواز1400/05/021820

  و سلطانی9 تا 4 پادادشهر خيابان های شرق اهواز1400/05/021820

 غربی  از كمپانی تا جواداالئمه12و11و10 پادادشهر خيابانهای  شرق اهواز1400/05/021820

غرب اهواز1400/05/021820
 بروايه عمير و 3 تا 1حالف - آلبو يوسف - آلبو ثنوان - چپسه كوچک و بزرگ - تريچی - بروايه قاطع - روستاهای بروايه حيدر 

.....شيرجاموس و 

مطهری غربی نبش خرداد- خيابان خرداد بين الهام و سروش  -  8كيانپارس خيابان خرداد ازاسفند تا خيابان غرب اهواز1400/05/021820

3يک غربی فاز يک تا - يک شرقی - الهام شرقی - ميهن- ارديبهشت  -  سروش شرقی - كيانپارس خيابانهای مطهری شرقیغرب اهواز1400/05/021820

آموزشكده صنعت نفت- بهشت آباد شرق اهواز1400/05/021820

صديق- سراج -امينی -  احمدی6خيابان های - بهبهانی نبش پارک خروسی . . . اتوبان آيت اشرق اهواز1400/05/021820

 بلوار پاسداران حد فاصل ايستگاه زرگان  تا خيابان عامریشرق اهواز1400/05/021820

(بنی هاشم) متری تا خشايار 60 متری شيلنگ آباد ـ خيابان شيخ بهاء جنوبی از 60خيابانغرب اهواز1400/05/021820

كيانپارس باند كندرو سيد خلف از ايستگاه تا رودخانهغرب اهواز1400/05/021820

زعفرانيه-  شهرک رزمندگان غرب اهواز1400/05/021820

قسمتی از خيابان ابهری- خيابان كيان از انقالب تا انصاری - كمپلو منازل سازمانی سازمان آب غرب اهواز1400/05/021820

بهاران بين  زينب و سروش-  بصير نبش غزنوی شمالی -   منازل سازمانی  زينب شمالی - منازل سپاه پشت ايستگاه لشكر غرب اهواز1400/05/021820

شرق اهواز1400/05/021820

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

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

روستای عوافی- عرب راشد - صلبيخات 
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آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ

1400/05/02 در روز شنبه شركت توزيع نيروی برق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

1400/05/021820
شهرستان 

كارون
. واحدی نفت ، منازل تاكسی رانی602مهديس منازل نفت، تهران جنوب، گمرک، تاكسی رانی، علوم پزشكی، 

1400/05/021820
شهرستان 

كارون
. غربی قلعه چنعان، شهرک توحيد، انتهای كانتكس11 الی 5 شرقی، خيابان 18 الی 4كانتكس، قلعه چنعان خيابان 

غرب اهواز1400/05/021820
- مسير سيد خلف ابوتركيه - روستای رامزيه -  مسير جاده قديم خرمشهر -  مسير جاده خرمشهر روستای سطاميه ـ بنی تميم 

طاهريه

منصوری- شبنم - قسمتی از كوی علوی خيابانهای فراهانی غرب اهواز1400/05/021820

شرق اهواز1400/05/022022
ميدان چهار اسب بلوار نفت - پادگان مسعوديان -  و پادگان گلف 2قسمتی از يونيت - روستای لزه -  شهريور 17  قسمتی از كوی 

جاده ماهشهر كارون- روبروی پايانه 

. واحدی بنياد مسكن24 واحدی، 224فلكه سه راهی سپيدار بلوار ايمان و بلوار انصار، بلوار مهاجرين جنب شرق اهواز1400/05/022022

شرق اهواز1400/05/022022

 پادادشهر حد فاصل خ امام تا هجرت و حد فاصل بلوار سينا تا هاتف، بلوار سعادت، بلوار قائم، بلوار وصال، قسمتی از بلوار سينا 2فاز 

 پاداد خ 2 وصال، فاز 43، خ 43 پادادشهر خ 2 بين وصال و هجرت، فاز 40 پادادشهر خ 2، فاز 47 پادادشهر خ 2بين خ قائم و شفيع، فاز 

.قائم نبش سينا

.، سپيدار سمت مسجد بالل5 و 4كوی نبوت خيابان مطهر شرق اهواز1400/05/022022

شرق اهواز1400/05/022022

 شهيد بختياری قسمتهای چهار 2 اصلی تا 13پيچ ميدان، اتوبان نواب صفوی فرعی اول، برق منطقه يک، حصير آباد حد فاصل خيابانهای 

 حصيرآباد چهار راه دوم از سمت منبع آب، حصيرآباد خ شهيد 11 چهار راه دوم، خ محسنين چهارراه سوم، خ 8راه سوم، حصير آباد خ 

.غالمی

معين زاده خيابان الدن اصلی و سوسن- كوی مجاهد خيابان های ياور و تكريم غرب اهواز1400/05/022022

اسفند شرقی تا اسفند غربی- الهام غربی - مطهری غربی - ميهن غربی -  غربی فاز يک 5كيانپارس خيابان ايدون از خيابان اسفندتا غرب اهواز1400/05/022022

غرب اهواز1400/05/022022
پامچال -نسترن - خيابان های خليج فارس -  گروه ملی و ارتش 2فاز   - (بلوار نارنجستان و مهستان)منازل نيروی انتظامی - معين زاده 

كاج-آالله -ياس -نيلوفر -كوكب -

شهرک پيامغرب اهواز1400/05/022022

مجتمع فجر-    و بخشی  از شهرک بهلول6 شهريور خيابان 17كوی شرق اهواز1400/05/022022

زيتون خيابان زمرد تا نبش فيلسوفشرق اهواز1400/05/022022

قسمتی از ميدان شهيد بندر- قسمتی از ساختمان قديم بيمارستان ابوذر - نيوسايد شرق اهواز1400/05/022022
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آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ

1400/05/02 در روز شنبه شركت توزيع نيروی برق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

شرق اهواز1400/05/022022
-  ابوذر تا خيابان فاطمی زاده سمت رودخانه 16سيمتری جنوبی از -   ابوذر16آخر آسفالت خيابان - جاده ساحلی شرقی تا خيابان جنت 

آخر آسفالت خيابان نصر بين حق بين و چعب- منازل آزادگان 

1400/05/022022
شهرستان 

باوی
.مسير مالثانی از زرگان ابوفاضل تا روستای بيت محارب و روستاهای البصره، روستای قلعه مزبان

1400/05/022022
شهرستان 

باوی
.شهر رامين، روستای صليعه، روستای خرامزه چری، روستای زوير و فليحی، مسير ام سراجينه تا كاييديه

آموزشكده فنی شهيد چمران اهواز-  بهمن بلوار شهيد بهشتی 22كوی - كوی علوی خيابان الهادی  نبش  رضوی غرب اهواز1400/05/022022

(ايستگاه قطار)ناصرخسرو جنوبی از ابهری تا دادبه  -  (خشايار)خيابان بنی هاشم غرب اهواز1400/05/022022

 ابتدای جاده دغاغلهغرب اهواز1400/05/022022

خيابان زينب شمالی و زينب جنوبی-  اتوبان قدس  غرب اهواز1400/05/022022

كارخانه لوله سازیشرق اهواز1400/05/022022

 شهرک شهيد عباسپور4كوی ملت  فاز شرق اهواز1400/05/022022

شرق اهواز1400/05/022022
زمرد حد فاصل مرجان تا يوسفی  - (مهاجرين)زويه ملی راه - مانی- مهران - خاقانی - فردوس ملی راه- ميترا  - خيابان های مرجان 

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

خيابان صالح پور بين زمرد و زمزم- خيابان زمزم نبش فياض - خيابان فاطمی حد فاصل مناطق تا نبش  زيبا  شرق اهواز1400/05/022022

.مسير پادگان واعظی، دامغه بزرگ و كوچک، روستاهای ام الطرفه، خرچه، ملچ، خيط شهرک درودگران، يربه و غدر، راه آهن ميان دشتشرق اهواز1400/05/022022

1400/05/022022
شهرستان 

كارون

مهديس منازل مهندسی كشاورزی، مهديس شهرک گلها، پرديس رسول اكرم، دانشكده تربيت معلم، خيابان بازار ماشين، بازار ماشين، 

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

غرب اهواز1400/05/022022
- قجريه - سيره - تل اسود - شمريه - صفحه دو - صفحه يک - مكسر بيوض - بيوض - مليحان - خبينه سفلی - روستاهای مگطوع 

كاظمی دو- كاظمی يک - قجريه بيت واوی
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