
آدرسناحيهساعت وصلساعت قطعتاريخ
معين زاده خيابان الدن اصلی و سوسن- کوی مجاهد خيابان های ياور و تکريم غرب اهواز1400/05/051012

اسفند شرقی تا اسفند غربی- الهام غربی - مطهری غربی - ميهن غربی -  غربی فاز يک 5کيانپارس خيابان ايدون از خيابان اسفندتا غرب اهواز1400/05/051012

منازل استانداری- خيابان آذين پشت شهرداری منطقه چهار - گلستان کوی استادان غرب اهواز1400/05/051012

 متری سوم18 تا 11خيابان اصلی کيان آباد از  -  متری سوم غربی 18کيان آباد خيابان غرب اهواز1400/05/051012

کوی فرهنگيان - 2شهرداری منطقه - مريم و شقايق ها- خيابانهای نرگس - کيانشهر منازل کوی طالب غرب اهواز1400/05/051012

3 غربی فاز 8خيابان -  غربی 15خيابان -  کيانپارس تا انتها 6کيانپارس خيابان وهابی از خيابان غرب اهواز1400/05/051012

مجتمع آپارتمانی رضوان-  عقيق -  دادگر - شاکر-  پرديس خياباهای آفتاب غرب اهواز1400/05/051012

بخشی از عين دوغرب اهواز1400/05/051012

مهزيار و ماهان- شفيعی بين کرخه و ساحلی -  خيابانهای مارون و کرخه -  شرقی 18 و 17 و 13کيانپارس خيابانهای غرب اهواز1400/05/051214

 شرقی کيان آباد25خيابان -  متری چهارم غربی تا انتهای کيان آباد 18 متری احداثی از 20کيان آباد خيابان غرب اهواز1400/05/051214

زيرگذر کيان اباد-  تا انتها 18کيان آباد خيابان اصلی از خيابان غرب اهواز1400/05/051214

غرب اهواز1400/05/051214
کوی پرديس قطعه - منازل بهزيستی -  واحدی مسکن مهر 84مجتمع - خيابان دادگر - قسمتی از پرديس بلوار گلفام بسمت گلشن 

منازل بنياد مسکن- پرديس بلوار هديه  - 85

شموس- دب حردان  –2 سليويچ 11 تا 8مالشيه خيابان غرب اهواز1400/05/051214

عين دو خيابان دهياری-  تا کانال چمران2پمپ بنزين عين - عين دو خيابان ايستگاه نبش جاده اصلی حميديه  غرب اهواز1400/05/051214

غرب اهواز1400/05/051416
 بروايه عمير و 3 تا 1حالف - آلبو يوسف - آلبو ثنوان - چپسه کوچک و بزرگ - تريچی - بروايه قاطع - روستاهای بروايه حيدر 

.....شيرجاموس و 

منازل دادگستری- قسمتی از شهرک اکباتان -   شهرک برق  غرب اهواز1400/05/051416

غرب اهواز1400/05/051416
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 

غرب اهواز1400/05/051416
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 

غرب اهواز1400/05/051416
- قجريه - سيره - تل اسود - شمريه - صفحه دو - صفحه يک - مکسر بيوض - بيوض - مليحان - خبينه سفلی - روستاهای مگطوع 

کاظمی دو- کاظمی يک - قجريه بيت واوی

1400/05/05 در روز سه شنبه غرب اهوازجدول زمان بندی خاموشی های احتمالی 
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غرب اهواز1400/05/051416
-  متری بهداشت  12خيابان - خيابان سروش جنوبی تا نبش انقالب  - (بهارستان) متری علوی 68- مسجد الرحمن -   فلکه چوب برها 

 متری کفش ملی40سليم آباد خيابان 

عين دو خيابان ايستگاه وحدت و خيابان های شرقیغرب اهواز1400/05/051416

قسمتی از کوی سياحیغرب اهواز1400/05/051416

غرب اهواز1400/05/051618
- سيديديم - روستاهای سيد معن  - 3 تا 1حموله - مسير  جاده انديمشک پادگان چراغچی - سيد غضبان - بامدژ  - روستای خاور 

روستای ام عگله - 2و1آلبونيس - 2و1حريه - سيد نبی 

خوابگاه خواهران دانشگاه- بازارچه گلستان - کوی سعدی غرب اهواز1400/05/051618

کيانپارس باند کندرو سيد خلف از ايستگاه تا رودخانهغرب اهواز1400/05/051618

 متری تا انقالب60 متری حد فاصل خيابان سروش تا فراهانی و  فراهانی از 60 خيابان سروش جنوبی و غرب اهواز1400/05/051618

8و 7بلوار اصلی فرهنگ شهر بين کشاورز و رشد-  ساعی 7 تا 1فرهنگ شهر خيابان  - پرديس مجتمع گلها غرب اهواز1400/05/051618

غرب اهواز1400/05/051618
قسمتی از خيابان ابهری و ناصرخسرو جنوبی از - خيابان فيض - خيابان های شيخ بهاء شمالی و شيخ بها جنوبی از انقالب تا بنی هاشم  

کاشف تا ابهری

غرب اهواز1400/05/051618
- مسير سيد خلف ابوترکيه - روستای رامزيه -  مسير جاده قديم خرمشهر -  مسير جاده خرمشهر روستای سطاميه ـ بنی تميم 

طاهريه

گلناز- چنيبه عليا - شهرک اکباتان - خيابانهای ميخک و نرگس - بلوار نخلستان غرب اهواز1400/05/051820

غرب اهواز1400/05/051820
قرارگاه خاتم - ميدان تره بار - بيمارستان سالمت  - جاده انديمشک حدفاصل بيمارستان سالمت به سمت اهواز تا پليس راه قديم 

رهگشا پادگان وليعصر و شهرک حمل و نقل- روستای خماسيه - االنبياء  

 متری60خيابان اصلی کيان از خيابان انصاری تا غرب اهواز1400/05/051820

 دستگاه جهاد ابتدای بهارستان38منازل -  گيت بوستان غرب اهواز1400/05/051820

شرف از ناصرخسرو تا قصر شيرين- قصر شيرين - خيابانهای ناصرخسرو شمالی - بلوار قدس غرب اهواز1400/05/051820

(تعميرگاه اتوبوسرانی- سردخانه البرز - فرامرزپور -کوی سادات  )جاده خرمشهر از سه راهی ترمينال سوسنگرد تا قبل از گلدشت غرب اهواز1400/05/051820

کوی مجاهد- فاز يک گروه ملی غرب اهواز1400/05/052022

ساختمان مرکزی قديم دانشگاه- داخل دانشگاه چمران - خيابان انوشه -  قسمتی از خيابان پيشاهنگی- بلوار گلستان تا فلکه دانشگاه غرب اهواز1400/05/052022

غرب اهواز1400/05/052022
روستای  - 4 تا 1روستای مراونه  - (ص) و نبی اکرم 3و2گبير يک و  - 3و2و1روستاهای ابوبقال - سه راهی ابو بقال - جاده تصفيه شکر 

شعيميط
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غرب اهواز1400/05/052022
خيابان فيض بن بست شهريور - خيابان فيض منازل سازمانی  زکی زاده - قسمتی از خيابان لشکر - تير - (آزادی) خيابان های مشيری 

 خرداد15کوی -

قسمتی از خيابان ابهری- خيابان کيان از انقالب تا انصاری - کمپلو منازل سازمانی سازمان آب غرب اهواز1400/05/052022

خبينه عليا و مرکز تحقيقات هواشناسی- روستاهای ام الطمير -آجرسازی کريشان - جاده شهيد بقايی غرب اهواز1400/05/052022

قسمتی از پرديس-  کريشان روبروی مالشيه - لوله سازی خوزستان - شرکت فارسيت ـ آرد اهواز و کارخانه شهيد سلطانی غرب اهواز1400/05/052022
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