
آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ
شهرک نفتشرق اهواز1400/05/041012

شرکت توزيع برق اهواز-  تعاونی آجرقرمزها -  شهريور 17قسمتی از کوی  –کوی بيمه شرق اهواز1400/05/041012

.بلوار معلم حد فاصل خيابان سپاه غربی تا راهبند ايثار، کوی شهروند، منازل ترابری خيابان يک و دو ترابریشرق اهواز1400/05/041012

.، سپيدار سمت مسجد بالل5 و 4کوی نبوت خيابان مطهر شرق اهواز1400/05/041012

.2کوی مهديس منازل نيروی انتظامی، کوی مهديس منازل نورد لوله، منازل فرهنگيان شرق اهواز1400/05/041012

.، تپه منبع آب11 متری اول و دوم با فرعی ها، خيابان 12منبع آب خيابانهای شرق اهواز1400/05/041012

بهبهانی تا شريعتی... آخرآسفالت خيابان فاطمی زاده از اتوبان آيت اشرق اهواز1400/05/041012

صديق- سراج -امينی -  احمدی6خيابان های - بهبهانی نبش پارک خروسی . . . اتوبان آيت اشرق اهواز1400/05/041012

 بلوار پاسداران حد فاصل ايستگاه زرگان  تا خيابان عامریشرق اهواز1400/05/041012

شرق اهواز1400/05/041012
-  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 

شرق اهواز1400/05/041012
رحمانيه - حياويه - فضله - شرکت جهان پارس  - 800و700روستای مليگت و ان جی ال - تاسيسات گاز شهيد محمدی -جاده ماهشهر 

NGL 600-  مقبره سيد هاشم -  

حصيرآباد خيابان اصلی کارون تا فلکه زيتون کارگریشرق اهواز1400/05/041012

شرق اهواز1400/05/041012

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 اهواز1400/05/041012
خيابان منجزی و بلوار پاسداران حد فاصل خ فلکه فرودگاه - خيابان پااليش بعد از تاالر شباهنگ - کوی جواهری خيابان شهيد وزيری 

تا نبش  اصلی زيتون

شرق اهواز1400/05/041012
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  

شرق اهواز1400/05/041214
 متری شهرداری خيابان مجدم حد 20زيتون کارگری خيابان چهارلنگ، خيابان عالمه حدفاصل چراغ قرمز نبش کارون تا پارک عالمه و 

.فاصل عالمه تا خيابان طاهری

شرق اهواز1400/05/041214
ميدان چهار اسب بلوار نفت - پادگان مسعوديان -  و پادگان گلف 2قسمتی از يونيت - روستای لزه -  شهريور 17  قسمتی از کوی 

جاده ماهشهر کارون- روبروی پايانه 

. دستگاه300 دستگاه به سمت 254 دستگاه و منازل سپاه و فلکه 254خيابانهای آيت، منازل شرق اهواز1400/05/041214

1400/05/04 در روز دوشنبه شرق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 
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1400/05/04 در روز دوشنبه شرق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

شرق اهواز1400/05/041214
 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

12 الی 1 کوی ملت خيابان کارون از شرق اهواز1400/05/041214

شهرداری شيبان-   شهرک انديشه 7 تا 3شيبان خيابان شرق اهواز1400/05/041214

(شهيد فتحی)فلکه شيخ نبهان و قسمتی از  خيابان های دانيال و آنزان - خيابان مهر -  اقبال 17کوی ملت از ابتدا تا خيابانشرق اهواز1400/05/041214

شرق اهواز1400/05/041214
- شهرک قائم -  متری کشاورزی روبروی فرهنگسرا 18منازل منابع طبيعی - کوی شاهد - قسمتی از شهرک صنعتی شماره يک 

شهرک جانبازان

شرق اهواز1400/05/041214
- 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 

 منازل کارون شرکت نفتشرق اهواز1400/05/041214

شرق اهواز1400/05/041416
، 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

يوسفی خيابان جراح زاده-  خيابان کافی از بهبهانی تا انتهای خيابان بهداری نبش خيابان امام شرق اهواز1400/05/041416

شرق اهواز1400/05/041416
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

علی آباد - 2فرهنگيان شرق اهواز1400/05/041416

مسکن مهر شيبان- کوی امام - بهداشت شيبان-  شيبان 6خيابان   - 3 تا 1شيبان از خيابان - شبيشه شرق اهواز1400/05/041416

شرق اهواز1400/05/041416

نامدار بين مرعشيان و حداد - خيابان  شهيد کرمی 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 

(چهارراههای دوم)14تا 1خيابان کارون خيابانهای - حصير آباد بازارچه شرق اهواز1400/05/041416

منازل سيصد دستگاه صنايع فوالدشرق اهواز1400/05/041416

شهرک آغاجاری بلوار افرا- کوی منابع طبيعی شرق اهواز1400/05/041416

شرق اهواز1400/05/041618
از چهاراره آبادان تا قبل از  (نادری)خ نادری بين سلطانی و يوسفی، خ سلمان فارسی، سمت چپ پاساژ کارون، خيابانهای سلمان فارسی 

.خيابان فردوسی، خيابان نادری از  فرهنگ تا فردوسی قسمت شمالی
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1400/05/04 در روز دوشنبه شرق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

مولوی بين مهران و جمهوری-  بهبهانی و فرهنگ ... رازی بين اتوبان آيت ا-  خيابانهای دهبان ـ موسوی ـ مهران ـ کرمی خراط شرق اهواز1400/05/041618

شرق اهواز1400/05/041618
کارگری، منازل آزادگان، منازل 2، فاز 1فاز کارگری)کوی رمضان - محالتی- 17 تا 13سپيدار از خيابان - زندان سپيدار- فنی حرفه ای

(رزمندگان

کارخانه لوله سازیشرق اهواز1400/05/041618

3بازارچه فاز -  کوی ملت 3خيابان اصلی فاز شرق اهواز1400/05/041618

پاداد منازل جهاد2فاز شرق اهواز1400/05/041820

شهيد خواجه نژاد و پاداد شرقی- اهلل اکبر - هواشمی - زيباشهر خيابانهای ممبينی  - (ع)خيابان دستغيب و جواد االئمه شرق اهواز1400/05/041820

شرق اهواز1400/05/041820
- و کوی الصافی  (خيابان شهيد رجاِيی خيابان مصطفی خمينی - زير بيسيم -خيابان شبنم ) چهارصد دستگاه 12  کوی طالقانی  خيابان

کارخانه يخ- خيابان رامين 

شرق اهواز1400/05/041820
 متری شهداء، کوی نبوت خيابانهای مطهر و  زاگرس، دادگاه، منازل زمين 20کوی مستغالت، منازل زمين شهری، سه راه باهنر، خيابان 

.شهری خيابان چهارم شهيد چمران

(خروسيه)کوی مدرس شرق اهواز1400/05/041820

شرق اهواز1400/05/041820
قسمتی از - شهرک شاهد -قسمتی از  کوی پيروزی - کوی عابدی منازل نظام مهندسی - قسمتی از شهرک صنعتی -  بلوار پاسداران 

کمربندی بلوار نفت

شرق اهواز1400/05/041820
خيابان سی متری بين مهران و - خيابان مهران تا شريعتی - خيابان مهران تا رودخانه - خيابان کتانباف - باند کندرو بلوار جمهوری 

رازی

خيابان سلطانی- خيابان امام شرقی جنب جهاد کشاورزی- منازل راه آهن کارون -کارگاههای ملی حفاری - ناحيه صنعتی کارون شرق اهواز1400/05/041820

 خيابان های بلوار تا انتهای فلکه دانيال و خيابان های فرعی دانيال3کوی ملت فاز شرق اهواز1400/05/041820

زويه پشت ملی راهشرق اهواز1400/05/041820

.کوی صادقيه، بلوار دعبل خزايی، خيابانهای بشارت، منازل لوله سازی خيابان بشارت، منازل راه کربال خيابان نينواشرق اهواز1400/05/042022

بلوار بهبهانی تا خيابان فاطمی زاده روبروی کوی مدرس-  غربی18 تا  13پاداد شهر خيابانهایشرق اهواز1400/05/042022

زويه عامری وآرد فالحت-    زويه cngبلوار پاسداران حد فاصل ايستگاه زرگان تا روبروی خيابان عامری و شرق اهواز1400/05/042022

9 الی 3کوی بعثت خيابان آيت از خيابان -  واحدی نفت 2000منازل - سيلو شکسته شرق اهواز1400/05/042022
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1400/05/04 در روز دوشنبه شرق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

کوی مجاهدين خيابانهای نواب- منازل اتوبوسرانی منازل کارمندی -  رضوان 17 تا 13خيابان های - کوی رمضان بازارچه کاج شرق اهواز1400/05/042022

4از4صفحهی


