
آدرسناحیهساعت وصلساعت قطعتاریخ
مطهری غربی نبش خرداد- خیابان خرداد بین الهام و سروش  -  8کیانپارس خیابان خرداد ازاسفند تا خیابان غرب اهواز1400/03/111214

شهر جدید شیرین شهرشرق اهواز1400/03/111214

 شرقی9 تا 6کیانپارس خیابان چمران بین غرب اهواز1400/03/111214

غرب اهواز1400/03/111214
- منازل شهید محالتی ـ قسمتی ازکوی مجاهد - بیمارستان شهید بقایی  - 5 و 4 متری دوم بین نیایش 20-  متری نیایش 20بهارستان  - فلکه شهید بقایی 

منازل مخابرات- سی متری صدف - بخشی از بهارستان 

21 تا 1شهر مالثانی خیابان شرق اهواز1400/03/111214

خیابان خاقانی از امام تا نادری- خیابان امام بین بهبهانی تا سیمتری شرق اهواز1400/03/111214

روستای سید عنایهشرق اهواز1400/03/111214

خیابان محمدیان بین شمخانی و اهوازیان- خیابان نبی ئی بین ادهم و قنادان زاده -   باغ معین خیابان اهوازیان غرب اهواز1400/03/111214

شرق اهواز1400/03/111214
خیابان کافی پشت - ترمینال گلستان - بلوار ساحلی حد فاصل فروشگاه رفاه تا نادری - بهبهانی بین خیابان زند و رودکی جنب مصالح فروشان ...  اتوبان آیت ا

متری حدفاصل نادری تا فلکه شهدا24قسمتی از - سینما اکسین 

کوی پاستوریزهشرق اهواز1400/03/111214

قسمتی از پردیس-  کریشان روبروی مالشیه - لوله سازی خوزستان - شرکت فارسیت ـ آرد اهواز و کارخانه شهید سلطانی غرب اهواز1400/03/111214

(قسمت منازل)پادگان دشت - 2و1پمپاژهای زمزم - 2عالونه سدره - شموس- حاچم نعامی- روستاهای الوزه- کوی انقالب - حمیدیه کوی کارگرانغرب اهواز1400/03/111214

انتهای کانتکس- شهرک توحید -  غربی قلعه چنعان 11  الی 5خیابان  – شرقی 18  الی 4قلعه چنعان خیابان  - کانتکس شرق اهواز1400/03/111214

خیابان های مقداد- مجموعه تاالرها- ترمینال تپه- شهرک طاهرشرق اهواز1400/03/111214

حصیرآباد خیابان اصلی کارون تا فلکه زیتون کارگریشرق اهواز1400/03/111214

شرق اهواز1400/03/111214
گندمکار  –جاده ساحلی سمت استیشن- فلکه هادی آباد- خیابان اصلی هادی آباد - فرعی بین کندرو و سمیع  – 10  الی  1کندرو هادی آباد و خیابان های فرعی 

بلوار امام علی  بین فلکه خزامی و فلکه هادی آباد-  خیابان اول و دوم و سوم وچهارم گندمکار- خیابان رازی - خیابان بیمارستان سینا 

*شرق اهواز1400/03/111214

 واحدی بنیاد مسکن24- واحدی 224بلوار مهاجرین جنب - فلکه سه راهی سپیدار  بلوار ایمان  و بلوار انصار شرق اهواز1400/03/111214

غرب اهواز1400/03/111214
 40سلیم آباد خیابان -  متری بهداشت  12خیابان - خیابان سروش جنوبی تا نبش انقالب  - (بهارستان) متری علوی 68- مسجد الرحمن -   فلکه چوب برها 

متری کفش ملی

غرب اهواز1400/03/111214
منازل صداو سیما و خوابگاه دانشگاه -کمربندی نبش جنگلبانی -  ایمان نبش کلیم ـ مجلسی ـ قائانی ـ جنگلبانی ـ  جاوید -  لشکر آباد خیابانهای ملك الشعرا 

قسمتی از بلوار گلستان- شهید چمران جنب صداوسیما 

بلوار نبوت- کوی سلطانمنش شرق اهواز1400/03/111214

قسمتی از فوالد اکسین-  دستگاه صنایع فوالد 300-دستگاه صنایع فوالد  200شرق اهواز1400/03/111214

روستای سید عامرو پادگان الزهرا- جاده تصفیه شکر -  کارخانه قند و روستاهای  جسانیه کوچك و بزرگ غرب اهواز1400/03/111214

شرق اهواز1400/03/111214
پمپاژهای حاشیه رودخانه حد فاصل روستای طرفایه تا- شیرین شهر بلوار فردوسی و قسمتی از بلوار اصلی

چمیان- اسالم آباد   - 3 و 2 و 1اسماعیلیه - ابو مشیلش- فارسیات بزرگ و کوچك - بریچه -2 و 1روستاهای طرفایه - چمیان 

بخشی از عین دوغرب اهواز1400/03/111214

آموزشکده صنعت نفت- بهشت آباد شرق اهواز1400/03/111214

1400/03/11جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

3 از 1صفحه ی 
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1400/03/11جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

(ایستگاه قطار)ناصرخسرو جنوبی از ابهری تا دادبه  -  (خشایار)خیابان بنی هاشم غرب اهواز1400/03/111214

شرق جاده مالثانی از ویس تا کارتن سازی - 3روستای تلبومه تا روستای نگازه و ابوهاوون شرق اهواز1400/03/111214

استوار- فراهانی  - (رضوی) متری 40خیابان های - کوی علوی غرب اهواز1400/03/111214

صدیق- سراج -امینی -  احمدی6خیابان های - بهبهانی نبش پارک خروسی . . . اتوبان آیت اشرق اهواز1400/03/111214

 متری تا انقالب60 متری حد فاصل خیابان سروش تا فراهانی و  فراهانی از 60 خیابان سروش جنوبی و غرب اهواز1400/03/111214

شرق اهواز1400/03/111618
قسمتی -شریعتی یك  - 5 و4- 3خیابان - خیابان کاشف - خیابان ربیعی و فرعی اول - خیابان اصلی درویشیه پشت به بلوار سمت چپ - خیابان اصلی شکاره یك 

بازار ماشین سنگین انتهای شکاره یك-خیابان قائم - از خیابان فشار قوی 

شرق اهواز1400/03/111618
روستای  -2و1طویل- روستای ملچ یا بالدیه - روستای خنزیریه - روستای اعظب - آجرسازی نگین پارس - شریف آباد - قلعه شکراهلل- روستاهای مسیر کانال 

3 و2و 1خویسه- عطیش  - 2و1حنیطیه- خسروی 

شرق اهواز1400/03/111618
باند کندرو بلوار امام علی از پمپ بنزین غفاری تا نبش شهرک - منازل بنیاد مسکن  - 9 الی5خیابان کوثر- قسمتی از منازل لوله سازی کانتکس تا مقابل بازارچه

قسمتی کمی از بازارچه خزامی و قسمتی از خیابان فشار قوی  - 8شریعتی یك خیابان  - 6 الی 4شریعتی دو خیابان - بسیج 

اسفند شرقی تا اسفند غربی- الهام غربی - مطهری غربی - میهن غربی -  غربی فاز یك 5کیانپارس خیابان ایدون از خیابان اسفندتا غرب اهواز1400/03/111618

غرب اهواز1400/03/111618
خیابان انقالب شمالی از سروش تا - خیابان اصلی انقالب جنوبی از شیخ بها تا سه راه -  کیانشهر منازل بسیجیان و خانه سازی - راهیان نور - کوی شهید میثمی

 متری60خیابان هاللی از انقالب تا - سه راه 

شهرداری شیبان-   شهرک اندیشه 7 تا 3شیبان خیابان شرق اهواز1400/03/111618

علی آباد - 2فرهنگیان شرق اهواز1400/03/111618

 و خیابان تعاون8 مالشیه تا خیابان غرب اهواز1400/03/111618

شرق اهواز1400/03/111618
منازل زمین شهری خیابان - دادگاه - کوی نبوت خیابانهای مطهر و  زاگرس -  متری شهداء 20خیابان - سه راه باهنر - منازل زمین شهری- کوی مستغالت 

چهارم شهید چمران

 متری60خیابان اصلی کیان از خیابان انصاری تا غرب اهواز1400/03/111618

(بنی هاشم) متری تا خشایار 60 متری شیلنگ آباد ـ خیابان شیخ بهاء جنوبی از 60خیابانغرب اهواز1400/03/111618

پشت استادیوم تختی منازل گمرک و سیلو- منصفی غربی - سقراط - بوعلی - دز - مستعان - لقمان- عارف - تخت سلیمان -امانیه خیابانهای پوراندخت غرب اهواز1400/03/111618

زعفرانیه-  شهرک رزمندگان غرب اهواز1400/03/111618

شرق اهواز1400/03/111618
باند کندرو بلوار امام - بازار ماشین- خیابان بازار ماشین - دانشکده تربیت معلم - پردیس رسول اکرم - مهدیس شهرک گلها -  مهدیس منازل مهندسی کشاورزی 

5 الی 1اسالم آباد شرقی خ -  تا نبش شکاره 6علی از بیمه شماره 

قسمتی از کوی سیاحیغرب اهواز1400/03/111618

عین دو خیابان ایستگاه وحدت و خیابان های شرقیغرب اهواز1400/03/111618

آجر سازی صمدیان و یخچال سازی بایاتك- مسیر رفت جاده آبادان حدفاصل جاده کانال تا نبش ورودی ایستگاه اهواز جنوبی شرق اهواز1400/03/111618

12 الی 1 کوی ملت خیابان کارون از شرق اهواز1400/03/111618

..... بروایه عمیر و شیرجاموس و 3 تا 1حالف - آلبو یوسف - آلبو ثنوان - چپسه کوچك و بزرگ - تریچی - بروایه قاطع - روستاهای بروایه حیدر غرب اهواز1400/03/111618

 خیابان های بلوار تا انتهای فلکه دانیال و خیابان های فرعی دانیال3کوی ملت فاز شرق اهواز1400/03/111618

3 از 2صفحه ی 
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1400/03/11جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

غرب اهواز1400/03/111618
خرداد بین اقبال و - خرداد بین بهمن و اسفند - تیر بین بهمن و اسفند  - اصفهان بین دی و اسفند و اسفند جنوبی - خیابان های بهمن - دانشگاه علوم پزشکی 

ژاله و فرهنگ یك- خیابانهای جانبازان- اردیبهشت بین بهمن و اسفند - شهریور بین بهمن و دی - خوش بین بهمن و دی -  اسفند 

3 از 3صفحه ی 


