
آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ

شهيد خواجه نژاد و پاداد شرقی- اهلل اکبر - هواشمی - زيباشهر خيابانهای ممبينی  - (ع)خيابان دستغيب و جواد االئمه شرق اهواز1400/05/071012

شرق اهواز1400/05/071012
- خيابان ناصح - کوی مدرس - فازيک پادادشهر تا خيابان آبان و کوی طالب  - حدفاصل جمهوری  (ع)قسمتی از خيابان جواداالئمه

منازل کاويان

شرق اهواز1400/05/071012
- و کوی الصافی  (خيابان شهيد رجاِيی خيابان مصطفی خمينی - زير بيسيم -خيابان شبنم ) چهارصد دستگاه 12  کوی طالقانی  خيابان

کارخانه يخ- خيابان رامين 

بلوار بهبهانی تا خيابان فاطمی زاده روبروی کوی مدرس-  غربی18 تا  13پاداد شهر خيابانهایشرق اهواز1400/05/071012

يوسفی خيابان جراح زاده-  خيابان کافی از بهبهانی تا انتهای خيابان بهداری نبش خيابان امام شرق اهواز1400/05/071012

آموزشكده صنعت نفت- بهشت آباد شرق اهواز1400/05/071012

تا مسكن مهر شيبان و ايران گاز (شبيشه)کوی امام شرق اهواز1400/05/071012

شرق اهواز1400/05/071012
قسمتی از  - ( متری انتهای خ اسفند52بسمت بلوار  ) 3و2و1نفت - کارون خيابان  سردخانه - دماوند - انتهای گلستان خيابانهای دنا 

شهرک برق

شرکت حفاری شمال-سه راهی فوالد تا فلكه تپه  - 4قسمتی از فاز دوم شهرک صنعتی شماره شرق اهواز1400/05/071012

خيابان سلطانی- خيابان امام شرقی جنب جهاد کشاورزی- منازل راه آهن کارون -کارگاههای ملی حفاری - ناحيه صنعتی کارون شرق اهواز1400/05/071012

 کوروش4بخشی از فاز -  نرسيده به فلكه سيد عبداهلل 4جاده کمربندی فاز شرق اهواز1400/05/071012

.کوی سلطانمنش، بلوار نبوتشرق اهواز1400/05/071214

 پاداد8خيابان اصلی يوسفی و قسمتی از - خيابان رامين کريمی - بلوار امام شرقی جنب منازل جانبازانشرق اهواز1400/05/071214

بهبهانی و سعدی- بنكداران خيابان انصاری -   بازار آهن شرق اهواز1400/05/071214

شرق اهواز1400/05/071214
-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 اهواز1400/05/071214

.2کوی مهديس منازل نيروی انتظامی، کوی مهديس منازل نورد لوله، منازل فرهنگيان شرق اهواز1400/05/071214

صديق- سراج -امينی -  احمدی6خيابان های - بهبهانی نبش پارک خروسی . . . اتوبان آيت اشرق اهواز1400/05/071214

کارخانه لوله سازیشرق اهواز1400/05/071214

زويه پشت ملی راهشرق اهواز1400/05/071214

مرکز علوم وفنون-  شرکت نفت شرق اهواز1400/05/071416

1400/05/07 در روز پنج شنبه شرق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

3از1صفحهی



آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ

1400/05/07 در روز پنج شنبه شرق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

شرق اهواز1400/05/071416
، کوی مهديس از فلكه 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 نيشكر، منازل فرهنگيان 

شرق اهواز1400/05/071416
- مرکز معاينه فنی خودرو - خيابان مخابرات - خيابان مسجد - جاده ماهشهر و برومی از سه راهی فوالد بسمت پليس راه برومی 

پادگان مشرحات

کوی مجاهدين خيابانهای نواب- منازل اتوبوسرانی منازل کارمندی -  رضوان 17 تا 13خيابان های - کوی رمضان بازارچه کاج شرق اهواز1400/05/071416

خيابان صالح پور بين زمرد و زمزم- خيابان زمزم نبش فياض - خيابان فاطمی حد فاصل مناطق تا نبش  زيبا  شرق اهواز1400/05/071416

قسمتی از  فتح يک شهرک حفاری- خيابان پايانه - کوی آغاجاری خيابان گلبهار شرق اهواز1400/05/071416

.بلوار معلم حد فاصل خيابان سپاه غربی تا راهبند ايثار، کوی شهروند، منازل ترابری خيابان يک و دو ترابریشرق اهواز1400/05/071618

شرق اهواز1400/05/071618

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

 آزاده، باهنر منازل آزاده خيابان قيام روبروی پارک، صد دستگاه بين منازل ترابری و آزاده، باهنر مستغالت 2نفت، صد دستگاه خيابان 

.مرکز خريد باهنر

(خروسيه)کوی مدرس شرق اهواز1400/05/071618

شهرداری شيبان-   شهرک انديشه 7 تا 3شيبان خيابان شرق اهواز1400/05/071618

کوی پاستوريزهشرق اهواز1400/05/071618

شرق اهواز1400/05/071618
قسمتی از - شهرک شاهد -قسمتی از  کوی پيروزی - کوی عابدی منازل نظام مهندسی - قسمتی از شهرک صنعتی -  بلوار پاسداران 

کمربندی بلوار نفت

 آخرآسفالت منازل پشت پارک سياحتیشرق اهواز1400/05/071618

(چهارراههای دوم)14تا 1خيابان کارون خيابانهای - حصير آباد بازارچه شرق اهواز1400/05/071618

 کوی ملت خيابان اقبالشرق اهواز1400/05/071618

شرق اهواز1400/05/071820
 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 

مجتمع فجر-    و بخشی  از شهرک بهلول6 شهريور خيابان 17کوی شرق اهواز1400/05/071820

9 الی 3کوی بعثت خيابان آيت از خيابان -  واحدی نفت 2000منازل - سيلو شكسته شرق اهواز1400/05/071820

قسمتی از فوالد اکسين-  دستگاه صنايع فوالد 300-دستگاه صنايع فوالد  200شرق اهواز1400/05/071820

3از2صفحهی
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1400/05/07 در روز پنج شنبه شرق اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 

شرق اهواز1400/05/071820
کارگری، منازل آزادگان، منازل 2، فاز 1فاز کارگری)کوی رمضان - محالتی- 17 تا 13سپيدار از خيابان - زندان سپيدار- فنی حرفه ای

(رزمندگان

پاداد منازل جهاد2فاز شرق اهواز1400/05/072022

اراضی پاداد خ مولویشرق اهواز1400/05/072022

کوی جانبازانشرق اهواز1400/05/072022

.، تپه منبع آب11 متری اول و دوم با فرعی ها، خيابان 12منبع آب خيابانهای شرق اهواز1400/05/072022

بهبهانی تا شريعتی... آخرآسفالت خيابان فاطمی زاده از اتوبان آيت اشرق اهواز1400/05/072022

(شهيد فتحی)فلكه شيخ نبهان و قسمتی از  خيابان های دانيال و آنزان - خيابان مهر -  اقبال 17کوی ملت از ابتدا تا خيابانشرق اهواز1400/05/072022

مسكن مهر شيبان- کوی امام - بهداشت شيبان-  شيبان 6خيابان   - 3 تا 1شيبان از خيابان - شبيشه شرق اهواز1400/05/072022

12 الی 1 کوی ملت خيابان کارون از شرق اهواز1400/05/072022

7 و 6 خيابان وصال 2فرهنگيان - الله - شقايق - مريم - خيابان های گاليل - کوی فرهنگيان يک شرق اهواز1400/05/072022

شرق اهواز1400/05/072022
- شهرک قائم -  متری کشاورزی روبروی فرهنگسرا 18منازل منابع طبيعی - کوی شاهد - قسمتی از شهرک صنعتی شماره يک 

شهرک جانبازان

شرق اهواز1400/05/072022
- بازارچه صدف - خيابان فرهنگ - متری اول آخرآسفالت 16 متری دوم و 16آخر آسفالت خيابان خسروی حدفاصل جمهوری تا 

خيابان غالمپور فرعی يک- آخرآسفالت خيابان حيدری نژاد 

شرق اهواز1400/05/072022
روستای منثر - روزنه و آلبوکبيره - پادگان شهيد درويش - صفيره - عنيه - بگعان يک و دو - روستای مشرحات -دو راهی کريت 

صگور

 منازل کارون شرکت نفتشرق اهواز1400/05/072022

کمربندی و فرعی ها- خيابان استخر موج -  کوی ملت فاز سه خيابانهای توانير شرق اهواز1400/05/072022

3از3صفحهی


