
آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ

(ع)خيابان دستغيب تا مسجد امام مهدی - بلوار فرضی پور - خيابان يك بهداری و  عليمراديان- آرياشهر خيابان افشاری شرق اهواز1400/05/161012

شرق اهواز1400/05/161012

 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

شرق اهواز1400/05/161012
، كوی مهديس از فلکه مصالح فروشان تا قبل از كيوسك نيروی انتظامی 2 و 1 بين خ 4 تا 1 قطعه 5 پاداد، بلوار هاتف، منازل فاز2فاز 

.1مهديس، كوی مهديس منازل فرهنگيان يك و منازل جانبازان، منازل آبفا و توسعه نيشکر، منازل فرهنگيان 

كوی مجاهدين خيابان طباطبايی يك و دوشرق اهواز1400/05/161012

قسمتی از  فتح يك شهرک حفاری- خيابان پايانه - كوی آغاجاری خيابان گلبهار شرق اهواز1400/05/161012

شرق اهواز1400/05/161214
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 اهواز1400/05/161214
ميدان چهار اسب بلوار نفت - پادگان مسعوديان -  و پادگان گلف 2قسمتی از يونيت - روستای لزه -  شهريور 17  قسمتی از كوی 

جاده ماهشهر كارون- روبروی پايانه 

شرق اهواز1400/05/161214
 آموزگار و  بهاران، بلوار آرش، شهرک ستايش خيابان اصلی، كوی 7 و6 و خيابانهای 2 و 1كوی ايثار خيابان مهاجر، كوی باهنر منطقه 

.2 و 1حزبه، كوی باهنر خيابان آموزگار 

  و سلطانی9 تا 4 پادادشهر خيابان های شرق اهواز1400/05/161214

12 الی 1 كوی ملت خيابان كارون از شرق اهواز1400/05/161214

7 و 6 خيابان وصال 2فرهنگيان - الله - شقايق - مريم - خيابان های گاليل - كوی فرهنگيان يك شرق اهواز1400/05/161214

قسمتی از ميدان شهيد بندر- قسمتی از ساختمان قديم بيمارستان ابوذر - نيوسايد شرق اهواز1400/05/161214

شرق اهواز1400/05/161214
- شهرک قائم -  متری كشاورزی روبروی فرهنگسرا 18منازل منابع طبيعی - كوی شاهد - قسمتی از شهرک صنعتی شماره يك 

شهرک جانبازان

 منازل كارون شركت نفتشرق اهواز1400/05/161214

خيابان صالح پور بين زمرد و زمزم- خيابان زمزم نبش فياض - خيابان فاطمی حد فاصل مناطق تا نبش  زيبا  شرق اهواز1400/05/161214

.مسير پادگان واعظی، دامغه بزرگ و كوچك، روستاهای ام الطرفه، خرچه، ملچ، خيط شهرک درودگران، يربه و غدر، راه آهن ميان دشتشرق اهواز1400/05/161214
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شرق اهواز1400/05/161416
خيابان قنادان زاده بين - خيابان رودكی بين فرهنگ و ادهم - خيابان مسجدی بين علم و قنادان زاده -رودكی -  قسمتی از خ فرهنگ 

خ صابر پور و عسجدی

شرق اهواز1400/05/161416
كوی مشعلی - بازارماهی- خيابان لقمان اسالم آبادغربی-  باند كندرو 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

(چهارراههای دوم)14تا 1خيابان كارون خيابانهای - حصير آباد بازارچه شرق اهواز1400/05/161416

حصيرآباد خيابان اصلی كارون تا فلکه زيتون كارگریشرق اهواز1400/05/161416

.7زيتون كارگری، سازمان انتقال خون، شهرداری منطقه شرق اهواز1400/05/161618

شرق اهواز1400/05/161618
عامری، خيابان فاضلی، پمپ بنزين دروازه، خيابان خرمکوشك، خزعليه خيابان صباحی كوچه اول، خيابان سی متری، خيابان شريعتی 

.متصل به خرمکوشك، دادگاه ورودی نيو سايد

  خرمکوشك و نيوسايدشرق اهواز1400/05/161618

بهبهانی و سعدی- بنکداران خيابان انصاری -   بازار آهن شرق اهواز1400/05/161618

شرق اهواز1400/05/161618
 متری تا بلوار ساحلی 24خيابان رستگاری حد فاصل - خيابان نظام وفا حد فاصل بيمارستان امام تا كلينيك و بيمارستان شهيد رجايی 

وكيلی از نظام وفا تا خيابان مسلم- 

خيابان شهيد عطاری و رستگاری-   متری24 خيابان آهنگری از درب ايستگاه باغ معين تا شرق اهواز1400/05/161618

شرق اهواز1400/05/161618
خيابان غفاری - خيابان طالقانی بين حافظ و فردوسی -  متری تا فردوسی 24خيابان نظامی حد فاصل - هتل فجر - خيابان نظام وفا 

سمت رودخانه

شرق اهواز1400/05/161618
ترمينال - بلوار ساحلی حد فاصل فروشگاه رفاه تا نادری - بهبهانی بين خيابان زند و رودكی جنب مصالح فروشان ...  اتوبان آيت ا

متری حدفاصل نادری تا فلکه شهدا24قسمتی از - خيابان كافی پشت سينما اكسين - گلستان 

خيابانهای رازی ـ ادهم نبش جمهوری تا نبش نادری ـ عسجدی ـ رودكیشرق اهواز1400/05/161618

شرق اهواز1400/05/161618
سعدی بين سيروس و - بازار مركز شهر - قسمتی از خيابان  سعدی - قسمتی از خيابان زند و سعدی -  خيابان حافظ جنب شهربانی 

كاوه نبش سعدی-  نادری 

9 الی 3كوی بعثت خيابان آيت از خيابان -  واحدی نفت 2000منازل - سيلو شکسته شرق اهواز1400/05/161618

خيابان رستگاری از شهيد ادهم تا نادریشرق اهواز1400/05/161618

9 تا 3سپيدار خيابان سپهر حد فاصل خيابانهای - آبان - مهر - تير - كوی پليس خيابانهای خادم -  زندان كارون - شركت كربن ايران شرق اهواز1400/05/161618
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شرق اهواز1400/05/161618

خيابان حجت بين زاهد و - اصلی زيتون حد فاصل بلوار پاسداران تا نبش كميل - زيتون كارمندی خيابان حجت حد فاصل مناطق تا زيبا 

زاهد بين - عالف نبش عباسی - عباسی بين زمرد و زاهد - ظهرابی نبش مناطق - خيابان شهيد جهانگيری بين زاهد و مناطق - زمرد 

ظهرابی و هدايت

شرق اهواز1400/05/161618
تا نبش  (سنگر  )خيابان زيتون از مهران  - (زمرد  )خيابان رسالت - انتهای خيابان مرجان - ملی راه خيابان فردوسی بين زمزم و زمرد 

زمرد نبش فياض- زيتون نبش فاضل -  خيابان مهران - خيابان شهيد بهشتی - خيابان ميترا - انتهای خيابان فردوس ملی راه - فاطمی 

شرق اهواز1400/05/161820
 متری شهرداری خيابان مجدم حد 20زيتون كارگری خيابان چهارلنگ، خيابان عالمه حدفاصل چراغ قرمز نبش كارون تا پارک عالمه و 

.فاصل عالمه تا خيابان طاهری

شرق اهواز1400/05/161820
- خيابان ناصح - كوی مدرس - فازيك پادادشهر تا خيابان آبان و كوی طالب  - حدفاصل جمهوری  (ع)قسمتی از خيابان جواداالئمه

منازل كاويان

شرق اهواز1400/05/161820
، خيابان بهاران، خيابان سرور، خيابانهای دانش يك 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 كافی از بهبهانی تا انتهای خيابان بهداری نبش خيابان امام شرق اهواز1400/05/161820

(خروسيه)كوی مدرس شرق اهواز1400/05/161820

(شهيد فتحی)فلکه شيخ نبهان و قسمتی از  خيابان های دانيال و آنزان - خيابان مهر -  اقبال 17كوی ملت از ابتدا تا خيابانشرق اهواز1400/05/161820

علی آباد - 2فرهنگيان شرق اهواز1400/05/161820

خيابان سلطانی- خيابان امام شرقی جنب جهاد كشاورزی- منازل راه آهن كارون -كارگاههای ملی حفاری - ناحيه صنعتی كارون شرق اهواز1400/05/161820

3بازارچه فاز -  كوی ملت 3خيابان اصلی فاز شرق اهواز1400/05/161820

.كوی طالقانی، خيابان شهيد كرمی، خيابان شهيد طاهریشرق اهواز1400/05/162022

شرق اهواز1400/05/162022
- و كوی الصافی  (خيابان شهيد رجاِيی خيابان مصطفی خمينی - زير بيسيم -خيابان شبنم ) چهارصد دستگاه 12  كوی طالقانی  خيابان

كارخانه يخ- خيابان رامين 

. دستگاه300 دستگاه به سمت 254 دستگاه و منازل سپاه و فلکه 254خيابانهای آيت، منازل شرق اهواز1400/05/162022

.كوی صادقيه، بلوار دعبل خزايی، خيابانهای بشارت، منازل لوله سازی خيابان بشارت، منازل راه كربال خيابان نينواشرق اهواز1400/05/162022

مولوی بين مهران و جمهوری-  بهبهانی و فرهنگ ... رازی بين اتوبان آيت ا-  خيابانهای دهبان ـ موسوی ـ مهران ـ كرمی خراط شرق اهواز1400/05/162022
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1400/05/16 در روز شنبه شرق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

شرق اهواز1400/05/162022
خيابان سی متری بين مهران و - خيابان مهران تا شريعتی - خيابان مهران تا رودخانه - خيابان كتانباف - باند كندرو بلوار جمهوری 

رازی

شرق اهواز1400/05/162022
رحمانيه - حياويه - فضله - شركت جهان پارس  - 800و700روستای مليگت و ان جی ال - تاسيسات گاز شهيد محمدی -جاده ماهشهر 

NGL 600-  مقبره سيد هاشم -  

زويه پشت ملی راهشرق اهواز1400/05/162022

شهرک آغاجاری بلوار افرا- كوی منابع طبيعی شرق اهواز1400/05/162022

4از4صفحهی


