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غرب اهواز1400/05/101012
كوی علوی - بانک ملت - مامايی - پرستاری - دانشكده اقتصاد و كتابخانه مركزی دانشگاه چمران - داخل محوطه دانشگاه چمران 

خيابان الهادی

روستای سيد عامرو پادگان الزهرا- جاده تصفيه شكر -  كارخانه قند و روستاهای  جسانيه كوچک و بزرگ غرب اهواز1400/05/101012

غرب اهواز1400/05/101012
-   نبش خيابان شمسCNG-  متری از فلكه كارگر شرقی تا اول شهرک برق 52بلوار - دستگاه 118منازل -  بخشی از بهارستان 

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

غرب اهواز1400/05/101012
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 فتح و انقالب- خيابان تابان - خيابان شيخ بهاء شمالی - بلوار قدس بين شيخ بهاء شمالی و غزنوی غرب اهواز1400/05/101012

عين دو خيابان ايستگاه وحدت و خيابان های شرقیغرب اهواز1400/05/101012

قسمتی از كوی سياحیغرب اهواز1400/05/101012

قريشی غربی- فيروه - خيابان های شمس - كوی سعدی خيابان شيراز بين سعدی و آبادان - آموزشكده فنی آب و برق غرب اهواز1400/05/101214

ياس و مقاومت ها-  رز ها - الدن - خيابانهای الله -  كيانشهر منازل ارتش غرب اهواز1400/05/101214

زعفرانيه-  شهرک رزمندگان غرب اهواز1400/05/101214

قسمتی از خيابان ابهری- خيابان كيان از انقالب تا انصاری - كمپلو منازل سازمانی سازمان آب غرب اهواز1400/05/101214

خبينه عليا و مركز تحقيقات هواشناسی- روستاهای ام الطمير -آجرسازی كريشان - جاده شهيد بقايی غرب اهواز1400/05/101214

غرب اهواز1400/05/101416

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

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

خوابگاه خواهران دانشگاه- بازارچه گلستان - كوی سعدی غرب اهواز1400/05/101416

غرب اهواز1400/05/101416
روستای  - 4 تا 1روستای مراونه  - (ص) و نبی اكرم 3و2گبير يک و  - 3و2و1روستاهای ابوبقال - سه راهی ابو بقال - جاده تصفيه شكر 

شعيميط

كوی گلدشت و كوی گلبهارغرب اهواز1400/05/101416

 متری تا انقالب60 متری حد فاصل خيابان سروش تا فراهانی و  فراهانی از 60 خيابان سروش جنوبی و غرب اهواز1400/05/101416

غرب اهواز1400/05/101416
كوی پرديس قطعه - منازل بهزيستی -  واحدی مسكن مهر 84مجتمع - خيابان دادگر - قسمتی از پرديس بلوار گلفام بسمت گلشن 

منازل بنياد مسكن- پرديس بلوار هديه  - 85
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قسمتی از پرديس-  كريشان روبروی مالشيه - لوله سازی خوزستان - شركت فارسيت ـ آرد اهواز و كارخانه شهيد سلطانی غرب اهواز1400/05/101416

پشت كوی سليم آباد- بخش از عين دو غرب اهواز1400/05/101416

غرب اهواز1400/05/101618
- 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 

3يک غربی فاز يک تا - يک شرقی - الهام شرقی - ميهن- ارديبهشت  -  سروش شرقی - كيانپارس خيابانهای مطهری شرقیغرب اهواز1400/05/101618

خيابانهای ژاله جاده انديمشک از فلكه پليس راه قديم تا قبل از خانه سازی- منازل سپاه و الحديد -  منازل كيانشهر غرب اهواز1400/05/101618

معين زاده خيابان الدن اصلی و سوسن- كوی مجاهد خيابان های ياور و تكريم غرب اهواز1400/05/101820

منازل دادگستری- قسمتی از شهرک اكباتان -   شهرک برق  غرب اهواز1400/05/101820

غرب اهواز1400/05/101820
خيابان الدن سمت اسب - شهرک الهيه- معين زاده -  سمت سده 10 تا 5رضوان - خيابانهای آرمان شهرک پيام - تصفيه خانه بوستان 

سواری

غرب اهواز1400/05/101820
روستای عباسی - روستای سيديه - يكاويه - سفاک  -  2و1عماشيه  -  2و1سرخه -  و عنافچه5جاده تصفيه شكر روستاهای مراونه  

غزی

شركت نورد لوله سپنتاغرب اهواز1400/05/101820

روستای بيت فارس (عج) روستای دغاغله بلوار صاحب الزمان غرب اهواز1400/05/101820

 ابتدای جاده دغاغلهغرب اهواز1400/05/101820

8و 7بلوار اصلی فرهنگ شهر بين كشاورز و رشد-  ساعی 7 تا 1فرهنگ شهر خيابان  - پرديس مجتمع گلها غرب اهواز1400/05/101820

مجتمع آپارتمانی رضوان-  عقيق -  دادگر - شاكر-  پرديس خياباهای آفتاب غرب اهواز1400/05/101820

غرب اهواز1400/05/101820
خيابان فيض بن بست شهريور - خيابان فيض منازل سازمانی  زكی زاده - قسمتی از خيابان لشكر - تير - (آزادی) خيابان های مشيری 

 خرداد15كوی -

شموس- دب حردان  –2 سليويچ 11 تا 8مالشيه خيابان غرب اهواز1400/05/101820

جاده خرمشهر قبل بوتان گاز- خيابان بهداشت - قسمتی از كوی علوی خيابان طالقانی بين جاده خرمشهر و فراهانیغرب اهواز1400/05/102022

 متری سوم18 تا 11خيابان اصلی كيان آباد از  -  متری سوم غربی 18كيان آباد خيابان غرب اهواز1400/05/102022

3 غربی فاز 8خيابان -  غربی 15خيابان -  كيانپارس تا انتها 6كيانپارس خيابان وهابی از خيابان غرب اهواز1400/05/102022

كيانپارس باند كندرو سيد خلف از ايستگاه تا رودخانهغرب اهواز1400/05/102022

منصوری- شبنم - قسمتی از كوی علوی خيابانهای فراهانی غرب اهواز1400/05/102022
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غرب اهواز1400/05/102022
-  متری بهداشت  12خيابان - خيابان سروش جنوبی تا نبش انقالب  - (بهارستان) متری علوی 68- مسجد الرحمن -   فلكه چوب برها 

 متری كفش ملی40سليم آباد خيابان 
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