
آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ
بهبهانی و سعدی- بنکداران خيابان انصاری -   بازار آهن شرق اهواز1400/05/091012

شهرک نفتشرق اهواز1400/05/091012

شرق اهواز1400/05/091012
 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

 آخرآسفالت منازل پشت پارک سياحتیشرق اهواز1400/05/091012

شرق اهواز1400/05/091012

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 

کمربندی و فرعی ها- خيابان استخر موج -  کوی ملت فاز سه خيابانهای توانير شرق اهواز1400/05/091012

3کوی ملت خيابان های ذوالفقار فلکه سيد عبداهلل و قسمتی از فاز شرق اهواز1400/05/091012

مرکز علوم وفنون-  شرکت نفت شرق اهواز1400/05/091214

شرق اهواز1400/05/091214
- و کوی الصافی  (خيابان شهيد رجاِيی خيابان مصطفی خمينی - زير بيسيم -خيابان شبنم ) چهارصد دستگاه 12  کوی طالقانی  خيابان

کارخانه يخ- خيابان رامين 

شرق اهواز1400/05/091214
، 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 

. واحدی بنياد مسکن24 واحدی، 224فلکه سه راهی سپيدار بلوار ايمان و بلوار انصار، بلوار مهاجرين جنب شرق اهواز1400/05/091214

 غربی  از کمپانی تا جواداالئمه12و11و10 پادادشهر خيابانهای  شرق اهواز1400/05/091214

مولوی بين مهران و جمهوری-  بهبهانی و فرهنگ ... رازی بين اتوبان آيت ا-  خيابانهای دهبان ـ موسوی ـ مهران ـ کرمی خراط شرق اهواز1400/05/091214

 بلوار پاسداران حد فاصل ايستگاه زرگان  تا خيابان عامریشرق اهواز1400/05/091214

علی آباد - 2فرهنگيان شرق اهواز1400/05/091214

شرق اهواز1400/05/091214
-  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 

قسمتی از فوالد اکسين-  دستگاه صنايع فوالد 300-دستگاه صنايع فوالد  200شرق اهواز1400/05/091214

خيابان سلطانی- خيابان امام شرقی جنب جهاد کشاورزی- منازل راه آهن کارون -کارگاههای ملی حفاری - ناحيه صنعتی کارون شرق اهواز1400/05/091214

1400/05/09 در روز شنبه شرق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 
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 کوروش4بخشی از فاز -  نرسيده به فلکه سيد عبداهلل 4جاده کمربندی فاز شرق اهواز1400/05/091214

 خيابان های بلوار تا انتهای فلکه دانيال و خيابان های فرعی دانيال3کوی ملت فاز شرق اهواز1400/05/091214

 شهرک شهيد عباسپور4کوی ملت  فاز شرق اهواز1400/05/091214

منازل سيصد دستگاه صنايع فوالدشرق اهواز1400/05/091214

شهرک آغاجاری بلوار افرا- کوی منابع طبيعی شرق اهواز1400/05/091214

شرق اهواز1400/05/091416
 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 اهواز1400/05/091416
- خيابان ناصح - کوی مدرس - فازيک پادادشهر تا خيابان آبان و کوی طالب  - حدفاصل جمهوری  (ع)قسمتی از خيابان جواداالئمه

منازل کاويان

کوی جانبازانشرق اهواز1400/05/091416

  و سلطانی9 تا 4 پادادشهر خيابان های شرق اهواز1400/05/091416

زيتون خيابان زمرد تا نبش فيلسوفشرق اهواز1400/05/091416

قسمتی از ميدان شهيد بندر- قسمتی از ساختمان قديم بيمارستان ابوذر - نيوسايد شرق اهواز1400/05/091416

شرق اهواز1400/05/091416

کوی 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

5شهرک صنعتی شماره - عوارضی بندر امام شرق اهواز1400/05/091416

شرق اهواز1400/05/091416
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

.مسير پادگان واعظی، دامغه بزرگ و کوچک، روستاهای ام الطرفه، خرچه، ملچ، خيط شهرک درودگران، يربه و غدر، راه آهن ميان دشتشرق اهواز1400/05/091416

شرق اهواز1400/05/091618
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 اهواز1400/05/091618

 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
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بهبهانی تا شريعتی... آخرآسفالت خيابان فاطمی زاده از اتوبان آيت اشرق اهواز1400/05/091618

12 الی 1 کوی ملت خيابان کارون از شرق اهواز1400/05/091618

زويه عامری وآرد فالحت-    زويه cngبلوار پاسداران حد فاصل ايستگاه زرگان تا روبروی خيابان عامری و شرق اهواز1400/05/091618

مسکن مهر شيبان- کوی امام - بهداشت شيبان-  شيبان 6خيابان   - 3 تا 1شيبان از خيابان - شبيشه شرق اهواز1400/05/091618

شرق اهواز1400/05/091618
- شهرک قائم -  متری کشاورزی روبروی فرهنگسرا 18منازل منابع طبيعی - کوی شاهد - قسمتی از شهرک صنعتی شماره يک 

شهرک جانبازان

 پاداد8خيابان اصلی يوسفی و قسمتی از - خيابان رامين کريمی - بلوار امام شرقی جنب منازل جانبازانشرق اهواز1400/05/091820

(ع)خيابان دستغيب تا مسجد امام مهدی - بلوار فرضی پور - خيابان يک بهداری و  عليمراديان- آرياشهر خيابان افشاری شرق اهواز1400/05/091820

شرق اهواز1400/05/091820
-کوی نفت خيابان های ارشاد و رسالت- پادگان گلف -  جاده ماهشهر ورودی کوی نفت -  شهرک ملی حفاری بلوار بهارستان و گلستان 

3 فتح 

.، سپيدار سمت مسجد بالل5 و 4کوی نبوت خيابان مطهر شرق اهواز1400/05/091820

شرق اهواز1400/05/091820
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

حصيرآباد خيابان اصلی کارون تا فلکه زيتون کارگریشرق اهواز1400/05/091820

 کوی ملت و قسمتی از منازل شهيد عباسپور4فاز - پادگان شهيد دغاغله شرق اهواز1400/05/091820

 کوی ملت خيابان اقبالشرق اهواز1400/05/091820

شرق اهواز1400/05/092022
 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 

.بلوار معلم حد فاصل خيابان سپاه غربی تا راهبند ايثار، کوی شهروند، منازل ترابری خيابان يک و دو ترابریشرق اهواز1400/05/092022

شرق اهواز1400/05/092022
 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

.2کوی مهديس منازل نيروی انتظامی، کوی مهديس منازل نورد لوله، منازل فرهنگيان شرق اهواز1400/05/092022

شرق اهواز1400/05/092022
، 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

 خيابان فرهنگ از زند تا خيابان امامشرق اهواز1400/05/092022

شهرداری شيبان-   شهرک انديشه 7 تا 3شيبان خيابان شرق اهواز1400/05/092022
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شرکت حفاری شمال-سه راهی فوالد تا فلکه تپه  - 4قسمتی از فاز دوم شهرک صنعتی شماره شرق اهواز1400/05/092022

کارخانه لوله سازیشرق اهواز1400/05/092022

4از4صفحهی


