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شهرك جانبازان- شهرك قائم -  متری کشاورزی روبروی فرهنگسرا 18منازل منابع طبيعی - کوی شاهد - قسمتی از شهرك صنعتی شماره يك شرق اهواز1400/04/1608:0010:00

کارخانه لوله سازیشرق اهواز1400/04/1608:0010:00

مرکز علوم وفنون-  شرکت نفت شرق اهواز1400/04/1608:0010:00

خيابان شهيد طاهری- خيابان شهيد کرمی - کوی طالقانی شرق اهواز1400/04/1608:0010:00

 غربی  از کمپانی تا جواداالئمه12و11و10 پادادشهر خيابانهای  شرق اهواز1400/04/1608:0010:00

شرق اهواز1400/04/1608:0010:00
خيابان - و کوی الصافی  (خيابان شهيد رجاِيی خيابان مصطفی خمينی - زير بيسيم -خيابان شبنم ) چهارصد دستگاه 12  کوی طالقانی  خيابان

کارخانه يخ- رامين 

آموزشكده صنعت نفت- بهشت آباد شرق اهواز1400/04/1608:0010:00

شهيد خواجه نژاد و پاداد شرقی- اهلل اکبر - هواشمی - زيباشهر خيابانهای ممبينی  - (ع)خيابان دستغيب و جواد االئمه شرق اهواز1400/04/1608:0010:00

زويه پشت ملی راهشرق اهواز1400/04/1608:0010:00

 منازل کارون شرکت نفتشرق اهواز1400/04/1608:0010:00

قسمتی از فوالد اکسين-  دستگاه صنايع فوالد 300-دستگاه صنايع فوالد  200شرق اهواز1400/04/1608:0010:00

اراضی پاداد خ مولویشرق اهواز1400/04/1610:0012:00

خيابان سی متری بين مهران و رازی- خيابان مهران تا شريعتی - خيابان مهران تا رودخانه - خيابان کتانباف - باند کندرو بلوار جمهوری شرق اهواز1400/04/1610:0012:00

کوی مجاهدين خيابانهای نواب- منازل اتوبوسرانی منازل کارمندی -  رضوان 17 تا 13خيابان های - کوی رمضان بازارچه کاج شرق اهواز1400/04/1610:0012:00

مولوی بين مهران و جمهوری-  بهبهانی و فرهنگ ... رازی بين اتوبان آيت ا-  خيابانهای دهبان ـ موسوی ـ مهران ـ کرمی خراط شرق اهواز1400/04/1610:0012:00

شرق اهواز1400/04/1610:0012:00
کوی مهديس از فلكه مصالح فروشان تا قبل از کيوسك نيروی انتظامی  - 2 و 1 بين خيابان 4 قطعه يك تا 5منازل فاز- بلوار هاتف - پاداد 2فاز

 بسمت طرح سبدی1منازل فرهنگيان - منازل آبفا و توسعه نيشكر -  کوی مهديس منازل فرهنگيان يك و منازل جانبازان- مهديس 

شرق اهواز1400/04/1610:0012:00
منازل زمين شهری - دادگاه - کوی نبوت خيابانهای مطهر و  زاگرس -  متری شهداء 20خيابان - سه راه باهنر - منازل زمين شهری- کوی مستغالت 

خيابان چهارم شهيد چمران

بهبهانی تا شريعتی... آخرآسفالت خيابان فاطمی زاده از اتوبان آيت اشرق اهواز1400/04/1610:0012:00

صديق- سراج -امينی -  احمدی6خيابان های - بهبهانی نبش پارك خروسی . . . اتوبان آيت اشرق اهواز1400/04/1610:0012:00

شرق اهواز1400/04/1610:0012:00
- روستای عين المجبل - روستای دهالييه - جاده قديم هفتكل روستای نمره سه - ابو يورو - نگازه - روستاهای نزهه و عوده- غيزانيه کوچك و بزرگ 

روستای عوافی- عرب راشد - روستای ابو صلبيخات - روستای سيد محمود - روستای سودان - طويله حاج ياسر - روستای لطره - روستای حلوه جامع 

شهرك نفتشرق اهواز1400/04/1610:0012:00

1400/04/16 در تاریخ شرق اهوازجدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي 

5 از 1صفحه ی 
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1400/04/16 در تاریخ شرق اهوازجدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي 

سپيدار سمت مسجد بالل  - 5و4کوی نبوت خيابان مطهر شرق اهواز1400/04/1610:0012:00

تپه منبع آب- 11خيابان -  متری اول و دوم با فرعی ها 12منبع آب خيابانهای شرق اهواز1400/04/1610:0012:00

 بلوار پاسداران حد فاصل ايستگاه زرگان  تا خيابان عامریشرق اهواز1400/04/1610:0012:00

(شهيد فتحی)فلكه شيخ نبهان و قسمتی از  خيابان های دانيال و آنزان - خيابان مهر -  اقبال 17کوی ملت از ابتدا تا خيابانشرق اهواز1400/04/1610:0012:00

مجتمع فجر-    و بخشی  از شهرك بهلول6 شهريور خيابان 17کوی شرق اهواز1400/04/1610:0012:00

شرق اهواز1400/04/1610:0012:00
- کوی مشعلی قسمت دامداران - شريعتی از نبش جنت تا انتها-  جنت حد فاصل ساحلی تا شريعتی-  بلوار ساحلی از جنت تا پشت تصفيه خانه فوالد

پمپ بنزين مشعلی- خيابان مسجد- عاصم- صابر- شفيع - مرمت ها- ربيع- خيابانهای شميم - منازل شمس جاويد- خيابان نور

خيابان های قيصر امين پور- بهزاد شهر قديم و جديد - انتهای خيابان مانی شرق اهواز1400/04/1610:0012:00

قسمتی از ميدان شهيد بندر- قسمتی از ساختمان قديم بيمارستان ابوذر - نيوسايد شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

- منازل راه و ترابری نفت -منازل مخزن ساز- فوالدشهر بلوار باباطاهر - کوی ايثار بازارچه کميته امداد - فلكه قانا تا راه بند ايثار-  بلوار معلم - باهنر 

باهنر مستغالت مرکز خريد - صد دستگاه بين منازل ترابری و آزاده  - باهنر  منازل آزاده خيابان قيام روبروی پارك -  آزاده 2صد دستگاه خيابان 

7فوالدشهر بلوار بابا طاهر نبش خ - باهنر 

7 و 6 خيابان وصال 2فرهنگيان - الله - شقايق - مريم - خيابان های گاليل - کوی فرهنگيان يك شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

منازل کاويان- خيابان ناصح - کوی مدرس - فازيك پادادشهر تا خيابان آبان و کوی طالب  - حدفاصل جمهوری  (ع)قسمتی از خيابان جواداالئمهشرق اهواز1400/04/1612:0014:00

شرق اهواز1400/04/1612:0014:00
کوی مشعلی خيابان های غافر - بازارماهی- خيابان لقمان اسالم آبادغربی-  باند کندرو بلوار امام علی حد فاصل خيابان جنت تا نبش تصفيه خانه فوالد 

14 الی6اسالم آباد شرقی خيابانهای -  و عاصم نبش بلوار امام علی

خيابان صالح پور بين زمرد و زمزم- خيابان زمزم نبش فياض - خيابان فاطمی حد فاصل مناطق تا نبش  زيبا  شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

 دستگاه300 دستگاه به سمت 254دستگاه و منازل سپاه و و فلكه 254منازل - خيابانهای آيت شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

  و سلطانی9 تا 4 پادادشهر خيابان های شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

پاداد منازل جهاد2فاز شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

راه آهن ميان دشت- يربه و غدر - خيط شهرك درودگران- ملچ - خرچه - روستاهای ام الطرفه - دامغه بزرگ و کوچك - مسيرپادگان واعظی شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

5شهرك صنعتی شماره - عوارضی بندر امام شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

کوی پاستوريزهشرق اهواز1400/04/1612:0014:00

 رزمندگان6کوی رمضان خيابان نظر و -  فرعی  6 و 5حصير آباد خيابانهای - صدا و سيمای تپه و دکل های مخابرات -  منبع آب فاز سه شهرداری شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

2منازل فرهنگيان - کوی مهديس منازل نورد لوله - کوی مهديس منازل نيروی انتظامی شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

5 از 2صفحه ی 
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شرق اهواز1400/04/1612:0014:00
- ميدان چهار اسب بلوار نفت روبروی پايانه - پادگان مسعوديان -  و پادگان گلف 2قسمتی از يونيت - روستای لزه -  شهريور 17  قسمتی از کوی 

جاده ماهشهر کارون

شرق اهواز1400/04/1612:0014:00
-  بلوار سينا نبش اقبال -  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 

شهرداری شيبان-   شهرك انديشه 7 تا 3شيبان خيابان شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

کوی جانبازانشرق اهواز1400/04/1612:0014:00

شرق اهواز1400/04/1612:0014:00
-کوی حزبه - شهرك ستايش خيابان اصلی - بلوار آرش -    آموزگار و  بهاران7 و6کوی باهنر منطقه يك و دو  و خيابانهای - کوی ايثار خيابان مهاجر 

2و1 کوی باهنر خيابان آموزگار 

 متری شهرداری خيابان مجدم20-  زيتون کارگری خيابان چهارلنگ خيابان عالمه شرق اهواز1400/04/1612:0014:00

بلوار بهبهانی تا خيابان فاطمی زاده روبروی کوی مدرس-  غربی18 تا  13پاداد شهر خيابانهایشرق اهواز1400/04/1612:0014:00

شرق اهواز1400/04/1614:0016:00
خيابان - پارك و بهداشت باهنر- خيابانهای دانش يك و سه و  هفت - خيابان سرور  -  خيابان بهاران  - 7 و 5و3و1باهنر بلوار صداقت شرقی مناطق 

نسترن

علی آباد - 2فرهنگيان شرق اهواز1400/04/1614:0016:00

منازل راه کربال خيابان نينوا- منازل لوله سازی خيابان بشارت  -  خيابانهای بشارت - بلوار دعبل خزايی -  کوی صادقيه شرق اهواز1400/04/1614:0016:00

يوسفی خيابان جراح زاده-  خيابان کافی از بهبهانی تا انتهای خيابان بهداری نبش خيابان امام شرق اهواز1400/04/1614:0016:00

منازل سيصد دستگاه صنايع فوالدشرق اهواز1400/04/1614:0016:00

شهرك آغاجاری بلوار افرا- کوی منابع طبيعی شرق اهواز1400/04/1614:0016:00

شرق اهواز1400/04/1614:0016:00

خيابان - نامدار بين مرعشيان و حداد زاده - خيابان  شهيد کرمی خراط - شريعتی تا فاطمی زاده سمت رودخانه - خيابان خسروی - آخر آسفالت 

مريدی حدفاصل خسروی تا - سی متری نبش ابراهيمی - خيابان فاطمی نبش سجاد- خيابان خسروی نبش پيوند - عچرش- دغاغله -های احمدی 

مريدی غربی و آدينه نبش آيين-  سيمتری 

شرق اهواز1400/04/1614:0016:00
 چهار راه 8خيابان -  شهيد بختياری قسمتهای چهار راه سوم  2 اصلی  تا 13حصير آباد حد فاصل خيابانهای - حصيرآباد اتوبان نواب صفوی فرعی اول 

خيابان شهيد غالمی-  چهار راه دوم از سمت منبع آب 11خيابان - خيابان محسنين چهارراه سوم - دوم 

آموزشكده صنعت نفت- بهشت آباد شرق اهواز1400/04/1616:0018:00

شرق اهواز1400/04/1616:0018:00
قسمتی از کمربندی بلوار - شهرك شاهد -قسمتی از  کوی پيروزی - کوی عابدی منازل نظام مهندسی - قسمتی از شهرك صنعتی -  بلوار پاسداران 

نفت

کارخانه لوله سازیشرق اهواز1400/04/1616:0018:00

شهرك جانبازان- شهرك قائم -  متری کشاورزی روبروی فرهنگسرا 18منازل منابع طبيعی - کوی شاهد - قسمتی از شهرك صنعتی شماره يك شرق اهواز1400/04/1616:0018:00

 پاداد8خيابان اصلی يوسفی و قسمتی از - خيابان رامين کريمی - بلوار امام شرقی جنب منازل جانبازانشرق اهواز1400/04/1616:0018:00

5 از 3صفحه ی 
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(کارگری، منازل آزادگان، منازل رزمندگان2، فاز 1فاز کارگری)کوی رمضان - محالتی- 17 تا 13سپيدار از خيابان - زندان سپيدار- فنی حرفه ایشرق اهواز1400/04/1616:0018:00

منازل ترابری خيابان يك و دو ترابری- کوی شهروند - بلوار معلم حد فاصل خيابان سپاه غربی تا راهبند ايثار شرق اهواز1400/04/1616:0018:00

مسكن مهر شيبان- کوی امام - بهداشت شيبان-  شيبان 6خيابان   - 3 تا 1شيبان از خيابان - شبيشه شرق اهواز1400/04/1616:0018:00

بلوار نبوت- کوی سلطانمنش شرق اهواز1400/04/1616:0018:00

(خروسيه)کوی مدرس شرق اهواز1400/04/1616:0018:00

12 الی 1 کوی ملت خيابان کارون از شرق اهواز1400/04/1616:0018:00

شهيد خواجه نژاد و پاداد شرقی- اهلل اکبر - هواشمی - زيباشهر خيابانهای ممبينی  - (ع)خيابان دستغيب و جواد االئمه شرق اهواز1400/04/1616:0018:00

قسمتی از  فتح يك شهرك حفاری- خيابان پايانه - کوی آغاجاری خيابان گلبهار شرق اهواز1400/04/1618:0020:00

 غربی  از کمپانی تا جواداالئمه12و11و10 پادادشهر خيابانهای  شرق اهواز1400/04/1618:0020:00

خيابان سلطانی- خيابان امام شرقی جنب جهاد کشاورزی- منازل راه آهن کارون -کارگاههای ملی حفاری - ناحيه صنعتی کارون شرق اهواز1400/04/1618:0020:00

شرق اهواز1400/04/1618:0020:00
خيابان - و کوی الصافی  (خيابان شهيد رجاِيی خيابان مصطفی خمينی - زير بيسيم -خيابان شبنم ) چهارصد دستگاه 12  کوی طالقانی  خيابان

کارخانه يخ- رامين 

اراضی پاداد خ مولویشرق اهواز1400/04/1618:0020:00

شرکت حفاری شمال-سه راهی فوالد تا فلكه تپه  - 4قسمتی از فاز دوم شهرك صنعتی شماره شرق اهواز1400/04/1618:0020:00

زيتون خيابان زمرد تا نبش فيلسوفشرق اهواز1400/04/1618:0020:00

بهبهانی و سعدی- بنكداران خيابان انصاری -   بازار آهن شرق اهواز1400/04/1618:0020:00

 شهرك شهيد عباسپور4کوی ملت  فاز شرق اهواز1400/04/1618:0020:00

کوی مجاهدين خيابان طباطبايی يك و دوشرق اهواز1400/04/1618:0020:00

شهرك نفتشرق اهواز1400/04/1618:0020:00

کوی مجاهدين خيابانهای نواب- منازل اتوبوسرانی منازل کارمندی -  رضوان 17 تا 13خيابان های - کوی رمضان بازارچه کاج شرق اهواز1400/04/1618:0020:00

(شهيد فتحی)فلكه شيخ نبهان و قسمتی از  خيابان های دانيال و آنزان - خيابان مهر -  اقبال 17کوی ملت از ابتدا تا خيابانشرق اهواز1400/04/1618:0020:00

شرق اهواز1400/04/1620:0022:00
قسمتی از بلوار سينا بين  - بلوار وصال -  بلوار قائم - بلوار سعادت -   پادادشهر حد فاصل خيابان امام تا هجرت و حد فاصل بلوار سينا تا هاتف 2فاز 

قائم نبش سينا  -  43-   بين وصال و هجرت 40 -  47 پادادشهر خيابانهای 2فاز - قائم و شفيع 

قسمتی از ميدان شهيد بندر- قسمتی از ساختمان قديم بيمارستان ابوذر - نيوسايد شرق اهواز1400/04/1620:0022:00

شرق اهواز1400/04/1620:0022:00
منازل -  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- آزادگان 

(ع)خيابان دستغيب تا مسجد امام مهدی - بلوار فرضی پور - خيابان يك بهداری و  عليمراديان- آرياشهر خيابان افشاری شرق اهواز1400/04/1620:0022:00

5 از 4صفحه ی 
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1400/04/16 در تاریخ شرق اهوازجدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي 

راه آهن ميان دشت- يربه و غدر - خيط شهرك درودگران- ملچ - خرچه - روستاهای ام الطرفه - دامغه بزرگ و کوچك - مسيرپادگان واعظی شرق اهواز1400/04/1620:0022:00

خيابان سی متری بين مهران و رازی- خيابان مهران تا شريعتی - خيابان مهران تا رودخانه - خيابان کتانباف - باند کندرو بلوار جمهوری شرق اهواز1400/04/1620:0022:00

 آخرآسفالت منازل پشت پارك سياحتیشرق اهواز1400/04/1620:0022:00

9 الی 3کوی بعثت خيابان آيت از خيابان -  واحدی نفت 2000منازل - سيلو شكسته شرق اهواز1400/04/1620:0022:00

شرق اهواز1400/04/1620:0022:00
- ميدان چهار اسب بلوار نفت روبروی پايانه - پادگان مسعوديان -  و پادگان گلف 2قسمتی از يونيت - روستای لزه -  شهريور 17  قسمتی از کوی 

جاده ماهشهر کارون

 بلوار پاسداران حد فاصل ايستگاه زرگان  تا خيابان عامریشرق اهواز1400/04/1620:0022:00

مجتمع فجر-    و بخشی  از شهرك بهلول6 شهريور خيابان 17کوی شرق اهواز1400/04/1620:0022:00

مولوی بين مهران و جمهوری-  بهبهانی و فرهنگ ... رازی بين اتوبان آيت ا-  خيابانهای دهبان ـ موسوی ـ مهران ـ کرمی خراط شرق اهواز1400/04/1620:0022:00

3فتح - کوی نفت خيابان های ارشاد و رسالت- پادگان گلف -  جاده ماهشهر ورودی کوی نفت -  شهرك ملی حفاری بلوار بهارستان و گلستان شرق اهواز1400/04/1622:0024:00

(چهارراههای دوم)14تا 1خيابان کارون خيابانهای - حصير آباد بازارچه شرق اهواز1400/04/1622:0024:00

تا مسكن مهر شيبان و ايران گاز (شبيشه)کوی امام شرق اهواز1400/04/1622:0024:00

مرکز علوم وفنون-  شرکت نفت شرق اهواز1400/04/1622:0024:00

شرق اهواز1400/04/1622:0024:00
آخرآسفالت خيابان - بازارچه صدف - خيابان فرهنگ - متری اول آخرآسفالت 16 متری دوم و 16آخر آسفالت خيابان خسروی حدفاصل جمهوری تا 

خيابان غالمپور فرعی يك- حيدری نژاد 

5شهرك صنعتی شماره - عوارضی بندر امام شرق اهواز1400/04/1622:0024:00

  و سلطانی9 تا 4 پادادشهر خيابان های شرق اهواز1400/04/1622:0024:00

روستای منثر صگور- روزنه و آلبوکبيره - پادگان شهيد درويش - صفيره - عنيه - بگعان يك و دو - روستای مشرحات -دو راهی کريت شرق اهواز1400/04/1622:0024:00

شرق اهواز1400/04/1622:0024:00
کوی مشعلی خيابان های غافر - بازارماهی- خيابان لقمان اسالم آبادغربی-  باند کندرو بلوار امام علی حد فاصل خيابان جنت تا نبش تصفيه خانه فوالد 

14 الی6اسالم آباد شرقی خيابانهای -  و عاصم نبش بلوار امام علی

زويه عامری وآرد فالحت-    زويه cngبلوار پاسداران حد فاصل ايستگاه زرگان تا روبروی خيابان عامری و شرق اهواز1400/04/1622:0024:00

منازل راه کربال خيابان نينوا- منازل لوله سازی خيابان بشارت  -  خيابانهای بشارت - بلوار دعبل خزايی -  کوی صادقيه شرق اهواز1400/04/1622:0024:00

کوی پاستوريزهشرق اهواز1400/04/1622:0024:00

شرق اهواز1400/04/1622:0024:00
-کوی حزبه - شهرك ستايش خيابان اصلی - بلوار آرش -    آموزگار و  بهاران7 و6کوی باهنر منطقه يك و دو  و خيابانهای - کوی ايثار خيابان مهاجر 

2و1 کوی باهنر خيابان آموزگار 

5 از 5صفحه ی 


