
آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ
 غربی  از کمپانی تا جواداالئمه12و11و10 پادادشهر خيابانهای  شرق اهواز1400/05/061012

(چهارراههای دوم)14تا 1خيابان کارون خيابانهای - حصير آباد بازارچه شرق اهواز1400/05/061012

کارخانه لوله سازیشرق اهواز1400/05/061012

شرق اهواز1400/05/061012
کارگری، منازل آزادگان، منازل 2، فاز 1فاز کارگری)کوی رمضان - محالتی- 17 تا 13سپيدار از خيابان - زندان سپيدار- فنی حرفه ای

(رزمندگان

 منازل کارون شرکت نفتشرق اهواز1400/05/061012

 کوی ملت خيابان اقبالشرق اهواز1400/05/061012

 کوی ملت و قسمتی از منازل شهيد عباسپور4فاز - پادگان شهيد دغاغله شرق اهواز1400/05/061012

شهرک نفتشرق اهواز1400/05/061214

شرق اهواز1400/05/061214
 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

شرق اهواز1400/05/061214

 شهيد بختياری قسمتهای چهار 2 اصلی تا 13پيچ ميدان، اتوبان نواب صفوی فرعی اول، برق منطقه يك، 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

شرق اهواز1400/05/061214
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

مجتمع فجر-    و بخشی  از شهرک بهلول6 شهريور خيابان 17کوی شرق اهواز1400/05/061214

زيتون خيابان زمرد تا نبش فيلسوفشرق اهواز1400/05/061214

شرق اهواز1400/05/061214
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 اهواز1400/05/061214
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 يك - زيتون نبش فيروز نو - نژاد  

شرق اهواز1400/05/061416
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 

شرق اهواز1400/05/061416
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 

1400/05/06 در روز چهارشنبه شرق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

3از1صفحهی
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1400/05/06 در روز چهارشنبه شرق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

شرکت توزيع برق اهواز-  تعاونی آجرقرمزها -  شهريور 17قسمتی از کوی  –کوی بيمه شرق اهواز1400/05/061416

شرق اهواز1400/05/061416
-کوی نفت خيابان های ارشاد و رسالت- پادگان گلف -  جاده ماهشهر ورودی کوی نفت -  شهرک ملی حفاری بلوار بهارستان و گلستان 

3 فتح 

شرق اهواز1400/05/061416

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

. واحدی بنياد مسکن24 واحدی، 224فلکه سه راهی سپيدار بلوار ايمان و بلوار انصار، بلوار مهاجرين جنب شرق اهواز1400/05/061416

کوی پاستوريزهشرق اهواز1400/05/061416

شرق اهواز1400/05/061416
قسمتی از - شهرک شاهد -قسمتی از  کوی پيروزی - کوی عابدی منازل نظام مهندسی - قسمتی از شهرک صنعتی -  بلوار پاسداران 

کمربندی بلوار نفت

9 الی 3کوی بعثت خيابان آيت از خيابان -  واحدی نفت 2000منازل - سيلو شکسته شرق اهواز1400/05/061416

شرق اهواز1400/05/061416
رحمانيه - حياويه - فضله - شرکت جهان پارس  - 800و700روستای مليگت و ان جی ال - تاسيسات گاز شهيد محمدی -جاده ماهشهر 

NGL 600-  مقبره سيد هاشم -  

مرکز علوم وفنون-  شرکت نفت شرق اهواز1400/05/061618

شرق اهواز1400/05/061618
- و کوی الصافی  (خيابان شهيد رجاِيی خيابان مصطفی خمينی - زير بيسيم -خيابان شبنم ) چهارصد دستگاه 12  کوی طالقانی  خيابان

کارخانه يخ- خيابان رامين 

شرق اهواز1400/05/061618
 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 اهواز1400/05/061618
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

آموزشکده صنعت نفت- بهشت آباد شرق اهواز1400/05/061618

شرق اهواز1400/05/061618
روستای منثر - روزنه و آلبوکبيره - پادگان شهيد درويش - صفيره - عنيه - بگعان يك و دو - روستای مشرحات -دو راهی کريت 

صگور

کوی مجاهدين خيابان طباطبايی يك و دوشرق اهواز1400/05/061618

خيابان سلطانی- خيابان امام شرقی جنب جهاد کشاورزی- منازل راه آهن کارون -کارگاههای ملی حفاری - ناحيه صنعتی کارون شرق اهواز1400/05/061618

3کوی ملت خيابان های ذوالفقار فلکه سيد عبداهلل و قسمتی از فاز شرق اهواز1400/05/061618

3از2صفحهی
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1400/05/06 در روز چهارشنبه شرق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

زويه پشت ملی راهشرق اهواز1400/05/061618

.کوی سلطانمنش، بلوار نبوتشرق اهواز1400/05/061820

اراضی پاداد خ مولویشرق اهواز1400/05/061820

.، تپه منبع آب11 متری اول و دوم با فرعی ها، خيابان 12منبع آب خيابانهای شرق اهواز1400/05/061820

 خيابان فرهنگ از زند تا خيابان امامشرق اهواز1400/05/061820

12 الی 1 کوی ملت خيابان کارون از شرق اهواز1400/05/061820

شرق اهواز1400/05/061820
- شهرک قائم -  متری کشاورزی روبروی فرهنگسرا 18منازل منابع طبيعی - کوی شاهد - قسمتی از شهرک صنعتی شماره يك 

شهرک جانبازان

شرق اهواز1400/05/061820
- بازارچه صدف - خيابان فرهنگ - متری اول آخرآسفالت 16 متری دوم و 16آخر آسفالت خيابان خسروی حدفاصل جمهوری تا 

خيابان غالمپور فرعی يك- آخرآسفالت خيابان حيدری نژاد 

شرق اهواز1400/05/062022
 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

. دستگاه300 دستگاه به سمت 254 دستگاه و منازل سپاه و فلکه 254خيابانهای آيت، منازل شرق اهواز1400/05/062022

يوسفی خيابان جراح زاده-  خيابان کافی از بهبهانی تا انتهای خيابان بهداری نبش خيابان امام شرق اهواز1400/05/062022

مولوی بين مهران و جمهوری-  بهبهانی و فرهنگ ... رازی بين اتوبان آيت ا-  خيابانهای دهبان ـ موسوی ـ مهران ـ کرمی خراط شرق اهواز1400/05/062022

علی آباد - 2فرهنگيان شرق اهواز1400/05/062022

شرق اهواز1400/05/062022
قسمتی از  - ( متری انتهای خ اسفند52بسمت بلوار  ) 3و2و1نفت - کارون خيابان  سردخانه - دماوند - انتهای گلستان خيابانهای دنا 

شهرک برق

شرق اهواز1400/05/062022
- مرکز معاينه فنی خودرو - خيابان مخابرات - خيابان مسجد - جاده ماهشهر و برومی از سه راهی فوالد بسمت پليس راه برومی 

پادگان مشرحات

حصيرآباد خيابان اصلی کارون تا فلکه زيتون کارگریشرق اهواز1400/05/062022

3بازارچه فاز -  کوی ملت 3خيابان اصلی فاز شرق اهواز1400/05/062022

 کوروش4بخشی از فاز -  نرسيده به فلکه سيد عبداهلل 4جاده کمربندی فاز شرق اهواز1400/05/062022

3از3صفحهی


