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3يک غربی فاز يک تا - يک شرقی - الهام شرقی - ميهن- ارديبهشت  -  سروش شرقی - کيانپارس خيابانهای مطهری شرقیغرب اهواز1400/06/061012

مهزيار و ماهان- شفيعی بين کرخه و ساحلی -  خيابانهای مارون و کرخه -  شرقی 18 و 17 و 13کيانپارس خيابانهای غرب اهواز1400/06/061012

اسفند شرقی تا اسفند غربی- الهام غربی - مطهری غربی - ميهن غربی -  غربی فاز يک 5کيانپارس خيابان ايدون از خيابان اسفندتا غرب اهواز1400/06/061012

کوی مجاهد- فاز يک گروه ملی غرب اهواز1400/06/061012

 ابتدای جاده دغاغلهغرب اهواز1400/06/061012

کوی فرهنگيان - 2شهرداری منطقه - مريم و شقايق ها- خيابانهای نرگس - کيانشهر منازل کوی طالب غرب اهواز1400/06/061012

3 غربی فاز 8خيابان -  غربی 15خيابان -  کيانپارس تا انتها 6کيانپارس خيابان وهابی از خيابان غرب اهواز1400/06/061012

شرف از ناصرخسرو تا قصر شيرين- قصر شيرين - خيابانهای ناصرخسرو شمالی - بلوار قدس غرب اهواز1400/06/061012

خيابان زينب شمالی و زينب جنوبی-  اتوبان قدس  غرب اهواز1400/06/061012

پشت کوی سليم آباد- بخش از عين دو غرب اهواز1400/06/061012

معين زاده خيابان الدن اصلی و سوسن- کوی مجاهد خيابان های ياور و تکريم غرب اهواز1400/06/061214

غرب اهواز1400/06/061214
- روستای صالح زواره ای - روستای کريم محارب و علی چعب - عشاره بزرگ و کوچک - قلعه سحر - جاده انديمشک شهر الهايی 

روستای بروايه عمير روستای خسرج- روستاهای سيد ظهراب و سيد طاهر - مخابرات الهايی 

منازل دادگستری- قسمتی از شهرک اکباتان -   شهرک برق  غرب اهواز1400/06/061214

جاده خرمشهر قبل بوتان گاز- خيابان بهداشت - قسمتی از کوی علوی خيابان طالقانی بين جاده خرمشهر و فراهانیغرب اهواز1400/06/061214

خيابان فتح و انقالب- خيابان تابان - خيابان شيخ بهاء شمالی - بلوار قدس بين شيخ بهاء شمالی و غزنوی غرب اهواز1400/06/061214

غرب اهواز1400/06/061416
حوزه علميه - کمربندی نبش جنگلبانی - ايمان نبش کليم ـ مجلسی ـ قائانی ـ جنگلبانی ـ جاويد - لشکر آباد خيابانهای ملک الشعرا 

خوابگاه دانشگاه شهيد چمران جنب صداوسيما- منازل صداو سيما - صدا و سيما  - (ع)امام حسين 

منازل استانداری- خيابان آذين پشت شهرداری منطقه چهار - گلستان کوی استادان غرب اهواز1400/06/061416

غرب اهواز1400/06/061416
اصفهان بين -  تير  بين آذر و دی -  خرداد - ارديبهشت - خوش - گلستان خيابان های دی - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه چمران 

فروردين بين دی و بهمن-  دی و بهمن 

زيرگذر کيان اباد-  تا انتها 18کيان آباد خيابان اصلی از خيابان غرب اهواز1400/06/061416

 فلکه چوب برهاغرب اهواز1400/06/061416

1400/06/06 در روز شنبه غرب اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

2از1صفحهی



آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ

1400/06/06 در روز شنبه غرب اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

غرب اهواز1400/06/061618

انديشه پشت دانشگاه پيام نور و جهاد دانشگاهی مجتمع بلوکی - خيابانهای گل افشان -  واحدی 312قسمتی از منازل - پرديس 

 منازل انتظام  و 6انديشه و فرهنگشهر خيابانهای صراط  و رشد - خ غنچه و شبنم - پرديس خ گلزار روبروی ميدان نرگس -  2پرديس 

38 و 14شهرک دانشگاه خيابان های 

غرب اهواز1400/06/061618
- لشکرآباد قسمتی از خيابانهای پيشاهنگی- مسجد آذربايجانيها- بخشی از امانيه تا استاديوم تختی - داخل محوطه دانشگاه چمران  

115پارک حجاب و اورزانس - ابومسلم- ياسمين

علوم- دامپزشکی - داخل دانشگاه چمران دانشکده کشاورزی غرب اهواز1400/06/061618

 متری18شهرک دانشگاه خيابان - کارگاه آموزشی دانشگاه آزاد سمت ريل راه آهن -  دانشگاه آزاد اسالمی واحد فرهنگشهر غرب اهواز1400/06/061618

قسمتی از کوی سعدی- دانشگاه آزاد اسالمی- طرح توسعه نيشکر - قسمتی از فرهنگشهر- بهمن 22 کوی غرب اهواز1400/06/061618

غرب اهواز1400/06/061618
قسمتی از - قسمتی از شهرک دانشگاه - بلوار اصلی شهرک دانشگاه -   واحدی پرديس 312مجتمع مسکونی - دانشگاه پيام نور

فرهنگ شهر

غرب اهواز1400/06/061820
 بروايه عمير و 3 تا 1حالف - آلبو يوسف - آلبو ثنوان - چپسه کوچک و بزرگ - تريچی - بروايه قاطع - روستاهای بروايه حيدر 

.....شيرجاموس و 

 شرقی کيان آباد25خيابان -  متری چهارم غربی تا انتهای کيان آباد 18 متری احداثی از 20کيان آباد خيابان غرب اهواز1400/06/061820

کيانپارس باند کندرو سيد خلف از ايستگاه تا رودخانهغرب اهواز1400/06/061820

غرب اهواز1400/06/061820
-   نبش خيابان شمسCNG-  متری از فلکه کارگر شرقی تا اول شهرک برق 52بلوار - دستگاه 118منازل -  بخشی از بهارستان 

بلوار کارگر نبش آبادان- انتهای سعدی تا خيابان کارون - منازل عمران - قسمتی از شهرک برق 

بهاران بين  زينب و سروش-  بصير نبش غزنوی شمالی -   منازل سازمانی  زينب شمالی - منازل سپاه پشت ايستگاه لشکر غرب اهواز1400/06/061820

عين دو خيابان دهياری-  تا کانال چمران2پمپ بنزين عين - عين دو خيابان ايستگاه نبش جاده اصلی حميديه  غرب اهواز1400/06/061820

غرب اهواز1400/06/062022
- خروش - بشارت - شکوفه - آراسته - ژاله - گل رز -بنفشه  - خادم -  گلزار - گلشن - خيابان های نوبهار - بلوار اصلی پرديس 

حکمت- جوان  - 13جمال - خجسته - خشنود 

خوابگاه خواهران دانشگاه- بازارچه گلستان - کوی سعدی غرب اهواز1400/06/062022

غرب اهواز1400/06/062022
روستای  - 4 تا 1روستای مراونه  - (ص) و نبی اکرم 3و2گبير يک و  - 3و2و1روستاهای ابوبقال - سه راهی ابو بقال - جاده تصفيه شکر 

شعيميط

روستای بيت فارس (عج) روستای دغاغله بلوار صاحب الزمان غرب اهواز1400/06/062022

قسمتی از خيابان ابهری- خيابان کيان از انقالب تا انصاری - کمپلو منازل سازمانی سازمان آب غرب اهواز1400/06/062022
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