
آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ
مهزيار و ماهان- شفيعی بين كرخه و ساحلی -  خيابانهای مارون و كرخه -  شرقی 18 و 17 و 13كيانپارس خيابانهای غرب اهواز1400/05/041012

3يک غربی فاز يک تا - يک شرقی - الهام شرقی - ميهن- ارديبهشت  -  سروش شرقی - كيانپارس خيابانهای مطهری شرقیغرب اهواز1400/05/041012

جاده خرمشهر قبل بوتان گاز- خيابان بهداشت - قسمتی از كوی علوی خيابان طالقانی بين جاده خرمشهر و فراهانیغرب اهواز1400/05/041012

روستای بيت فارس (عج) روستای دغاغله بلوار صاحب الزمان غرب اهواز1400/05/041012

 ابتدای جاده دغاغلهغرب اهواز1400/05/041012

خيابان زينب شمالی و زينب جنوبی-  اتوبان قدس  غرب اهواز1400/05/041012

پشت كوی سليم آباد- بخش از عين دو غرب اهواز1400/05/041012

 فلکه چوب برهاغرب اهواز1400/05/041012

غرب اهواز1400/05/041214
روستای عباسی - روستای سيديه - يکاويه - سفاك  -  2و1عماشيه  -  2و1سرخه -  و عنافچه5جاده تصفيه شکر روستاهای مراونه  

غزی

غرب اهواز1400/05/041214
-   نبش خيابان شمسCNG-  متری از فلکه كارگر شرقی تا اول شهرك برق 52بلوار - دستگاه 118منازل -  بخشی از بهارستان 

بلوار كارگر نبش آبادان- انتهای سعدی تا خيابان كارون - منازل عمران - قسمتی از شهرك برق 

(تعميرگاه اتوبوسرانی- سردخانه البرز - فرامرزپور -كوی سادات  )جاده خرمشهر از سه راهی ترمينال سوسنگرد تا قبل از گلدشت غرب اهواز1400/05/041214

بخشی از عين دوغرب اهواز1400/05/041214

غرب اهواز1400/05/041416
- سيديديم - روستاهای سيد معن  - 3 تا 1حموله - مسير  جاده انديمشک پادگان چراغچی - سيد غضبان - بامدژ  - روستای خاور 

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

غرب اهواز1400/05/041416
- 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 

منازل استانداری- خيابان آذين پشت شهرداری منطقه چهار - گلستان كوی استادان غرب اهواز1400/05/041416

ساختمان مركزی قديم دانشگاه- داخل دانشگاه چمران - خيابان انوشه -  قسمتی از خيابان پيشاهنگی- بلوار گلستان تا فلکه دانشگاه غرب اهواز1400/05/041416

زيرگذر كيان اباد-  تا انتها 18كيان آباد خيابان اصلی از خيابان غرب اهواز1400/05/041416

8و 7بلوار اصلی فرهنگ شهر بين كشاورز و رشد-  ساعی 7 تا 1فرهنگ شهر خيابان  - پرديس مجتمع گلها غرب اهواز1400/05/041416

غرب اهواز1400/05/041416
خيابان فيض بن بست شهريور - خيابان فيض منازل سازمانی  زكی زاده - قسمتی از خيابان لشکر - تير - (آزادی) خيابان های مشيری 

 خرداد15كوی -

1400/05/04 در روز دوشنبه غرب اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 
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شرف از ناصرخسرو تا قصر شيرين- قصر شيرين - خيابانهای ناصرخسرو شمالی - بلوار قدس غرب اهواز1400/05/041416

اسفند شرقی تا اسفند غربی- الهام غربی - مطهری غربی - ميهن غربی -  غربی فاز يک 5كيانپارس خيابان ايدون از خيابان اسفندتا غرب اهواز1400/05/041618

منازل دادگستری- قسمتی از شهرك اكباتان -   شهرك برق  غرب اهواز1400/05/041618

گلناز- چنيبه عليا - شهرك اكباتان - خيابانهای ميخک و نرگس - بلوار نخلستان غرب اهواز1400/05/041618

غرب اهواز1400/05/041618

خرداد بين بهمن و - تير بين بهمن و اسفند  - اصفهان بين دی و اسفند و اسفند جنوبی - خيابان های بهمن - دانشگاه علوم پزشکی 

خيابانهای - ارديبهشت بين بهمن و اسفند - شهريور بين بهمن و دی - خوش بين بهمن و دی -  خرداد بين اقبال و اسفند - اسفند 

ژاله و فرهنگ يک- جانبازان

غرب اهواز1400/05/041618
روستای  - 4 تا 1روستای مراونه  - (ص) و نبی اكرم 3و2گبير يک و  - 3و2و1روستاهای ابوبقال - سه راهی ابو بقال - جاده تصفيه شکر 

شعيميط

 متری60خيابان اصلی كيان از خيابان انصاری تا غرب اهواز1400/05/041618

كوی فرهنگيان - 2شهرداری منطقه - مريم و شقايق ها- خيابانهای نرگس - كيانشهر منازل كوی طالب غرب اهواز1400/05/041618

زعفرانيه-  شهرك رزمندگان غرب اهواز1400/05/041618

 دستگاه جهاد ابتدای بهارستان38منازل -  گيت بوستان غرب اهواز1400/05/041618

عين دو خيابان ايستگاه وحدت و خيابان های شرقیغرب اهواز1400/05/041618

منصوری- شبنم - قسمتی از كوی علوی خيابانهای فراهانی غرب اهواز1400/05/041618

غرب اهواز1400/05/041820
- خروش - بشارت - شکوفه - آراسته - ژاله - گل رز -بنفشه  - خادم -  گلزار - گلشن - خيابان های نوبهار - بلوار اصلی پرديس 

حکمت- جوان  - 13جمال - خجسته - خشنود 

كوی مجاهد- فاز يک گروه ملی غرب اهواز1400/05/041820

خيابانهای ژاله جاده انديمشک از فلکه پليس راه قديم تا قبل از خانه سازی- منازل سپاه و الحديد -  منازل كيانشهر غرب اهواز1400/05/041820

غرب اهواز1400/05/041820
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 

 سلويچ8 و خيابان 11خيابان -  و خيابان تعاون 8 مالشيه تا خيابان غرب اهواز1400/05/041820

قسمتی از پرديس-  كريشان روبروی مالشيه - لوله سازی خوزستان - شركت فارسيت ـ آرد اهواز و كارخانه شهيد سلطانی غرب اهواز1400/05/041820

خبينه عليا و مركز تحقيقات هواشناسی- روستاهای ام الطمير -آجرسازی كريشان - جاده شهيد بقايی غرب اهواز1400/05/041820
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غرب اهواز1400/05/042022
خيابان الدن سمت اسب - شهرك الهيه- معين زاده -  سمت سده 10 تا 5رضوان - خيابانهای آرمان شهرك پيام - تصفيه خانه بوستان 

سواری

شركت نورد لوله سپنتاغرب اهواز1400/05/042022

طرح آماك-  شركت نفت غرب اهواز1400/05/042022

استوار- فراهانی  - (رضوی) متری 40خيابان های - كوی علوی غرب اهواز1400/05/042022

كوی گلدشت و كوی گلبهارغرب اهواز1400/05/042022

روستای سيد عامرو پادگان الزهرا- جاده تصفيه شکر -  كارخانه قند و روستاهای  جسانيه كوچک و بزرگ غرب اهواز1400/05/042022

قريشی غربی- فيروه - خيابان های شمس - كوی سعدی خيابان شيراز بين سعدی و آبادان - آموزشکده فنی آب و برق غرب اهواز1400/05/042022

غرب اهواز1400/05/042022
 3انتهای خيابان پهلوان غربی فاز -  كيان آباد حد فاصل سچه تا وهابی 11خيابانهای يک تا   - 2كيان آباد منازل تصفيه خانه شماره 

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

ياس و مقاومت ها-  رز ها - الدن - خيابانهای الله -  كيانشهر منازل ارتش غرب اهواز1400/05/042022

 متری تا انقالب60 متری حد فاصل خيابان سروش تا فراهانی و  فراهانی از 60 خيابان سروش جنوبی و غرب اهواز1400/05/042022

غرب اهواز1400/05/042022
كوی پرديس قطعه - منازل بهزيستی -  واحدی مسکن مهر 84مجتمع - خيابان دادگر - قسمتی از پرديس بلوار گلفام بسمت گلشن 

منازل بنياد مسکن- پرديس بلوار هديه  - 85

خيابان فتح و انقالب- خيابان تابان - خيابان شيخ بهاء شمالی - بلوار قدس بين شيخ بهاء شمالی و غزنوی غرب اهواز1400/05/042022
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