
آدرسناحیهساعت وصلساعت قطعتاریخ
 بهمن12كوي - خیابانهاي نسترن - آسیاباد شرق اهواز1400/03/05910

شرق اهواز1400/03/05910
تلمبه خانه شهداي شرق - روستاي علوه - روستاي وعیلیه - قلعه كبري - غزاویه كوچک وبزرگ - 2و1روستاي مظفریه-منازل سازمانی كوت امیر 

روستاي طرفایه-عمیشیه بزرگ - روستاي بحر  و سیدعنایه - روستاي موران - كارون 

خیابانهاي رازي ـ ادهم نبش جمهوري تا نبش نادري ـ عسجدي ـ رودكیشرق اهواز1400/03/05910

غرب اهواز1400/03/05910
- یاسمین- لشکرآباد قسمتی از خیابانهاي پیشاهنگی- مسجد آذربایجانیها- بخشی از امانیه تا استادیوم تختی - داخل محوطه دانشگاه چمران  

115پارک حجاب و اورزانس - ابومسلم

شهرداري كوت عبداهلل-  قسمتی از شکاره سه و كوت عبداهلل قدیم شرق اهواز1400/03/05910

9 الی 3كوي بعثت خیابان آیت از خیابان -  واحدي نفت 2000منازل - سیلو شکسته شرق اهواز1400/03/05910

شرق اهواز1400/03/05910
 -2و1طویل- روستاي ملچ یا بالدیه - روستاي خنزیریه - روستاي اعظب - آجرسازي نگین پارس - شریف آباد - قلعه شکراهلل- روستاهاي مسیر كانال 

3 و2و 1خویسه- عطیش  - 2و1حنیطیه- روستاي خسروي 

شرق اهواز1400/03/05910
منازل زمین شهري - دادگاه - كوي نبوت خیابانهاي مطهر و  زاگرس -  متري شهداء 20خیابان - سه راه باهنر - منازل زمین شهري- كوي مستغالت 

خیابان چهارم شهید چمران

شرق اهواز1400/03/05910
باند - بازار ماشین- خیابان بازار ماشین - دانشکده تربیت معلم - پردیس رسول اكرم - مهدیس شهرک گلها -  مهدیس منازل مهندسی كشاورزي 

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

آجر سازي صمدیان و یخچال سازي بایاتک- مسیر رفت جاده آبادان حدفاصل جاده كانال تا نبش ورودي ایستگاه اهواز جنوبی شرق اهواز1400/03/05910

خیابان رستگاري از شهید ادهم تا نادريشرق اهواز1400/03/05910

اسفند شرقی تا اسفند غربی- الهام غربی - مطهري غربی - میهن غربی -  غربی فاز یک 5كیانپارس خیابان ایدون از خیابان اسفندتا غرب اهواز1400/03/05910

شرق اهواز1400/03/05910
 - 8 تا 3اصلی حصیر آباد حد فاصل  - 12 تا 1آسیه آباد خیابان سیاحی حد فاصل خیابان - بهبهانی سمت آسیه آباد ... بلوار آیت ا- سخیریه 

ساختمان معاونت بهره برداري برق منطقه اي

خبینه علیا و مركز تحقیقات هواشناسی- روستاهاي ام الطمیر -آجرسازي كریشان - جاده شهید بقایی غرب اهواز1400/03/05910

قسمتی از فرهنگ شهر- قسمتی از شهرک دانشگاه - بلوار اصلی شهرک دانشگاه -   واحدي پردیس 312مجتمع مسکونی - دانشگاه پیام نورغرب اهواز1400/03/05910

غرب اهواز1400/03/05910
منازل شهید محالتی ـ قسمتی ازكوي - بیمارستان شهید بقایی  - 5 و 4 متري دوم بین نیایش 20-  متري نیایش 20بهارستان  - فلکه شهید بقایی 

منازل مخابرات- سی متري صدف - بخشی از بهارستان - مجاهد 

تا مسکن مهر شیبان و ایران گاز (شبیشه)كوي امام شرق اهواز1400/03/051011

غرب اهواز1400/03/051011
-  اصفهان بین دي و بهمن -  تیر  بین آذر و دي -  خرداد - اردیبهشت - خوش - گلستان خیابان هاي دي - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه چمران 

فروردین بین دي و بهمن

1400/03/05جدول زمان بندي خاموشي هاي احتمالي شرکت توزیع نیروي برق اهواز در تاریخ 

5 از 1صفحه ي 
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پشت كوي سلیم آباد- بخش از عین دو غرب اهواز1400/03/051011

*شرق اهواز1400/03/051011

مطهري غربی نبش خرداد- خیابان خرداد بین الهام و سروش  -  8كیانپارس خیابان خرداد ازاسفند تا خیابان غرب اهواز1400/03/051011

شرق اهواز1400/03/051011
خیابان - پارک و بهداشت باهنر- خیابانهاي دانش یک و سه و  هفت - خیابان سرور  -  خیابان بهاران  - 7 و 5و3و1باهنر بلوار صداقت شرقی مناطق 

نسترن

یوسفی خیابان جراح زاده-  خیابان كافی از بهبهانی تا انتهاي خیابان بهداري نبش خیابان امام شرق اهواز1400/03/051011

معین زاده خیابان الدن اصلی و سوسن- كوي مجاهد خیابان هاي یاور و تکریم غرب اهواز1400/03/051011

خیابان عابدي- خیابان شمخانی - خیابان طالقانی بازار طال فروشان شرق اهواز1400/03/051011

قسمتی از كمربندي مالشیه- مالشیه شهرک راشدیه غرب اهواز1400/03/051011

 شرقی9 تا 6كیانپارس خیابان چمران بین غرب اهواز1400/03/051113

5ترانس مركز شرق اهواز1400/03/051113

پادگان مشرحات- مركز معاینه فنی خودرو - خیابان مخابرات - خیابان مسجد - جاده ماهشهر و برومی از سه راهی فوالد بسمت پلیس راه برومی شرق اهواز1400/03/051113

استوار- فراهانی  - (رضوي) متري 40خیابان هاي - كوي علوي غرب اهواز1400/03/051113

3كوي ملت خیابان هاي ذوالفقار فلکه سید عبداهلل و قسمتی از فاز شرق اهواز1400/03/051113

كوي پاستوریزهشرق اهواز1400/03/051113

(قسمت منازل)پادگان دشت - 2و1پمپاژهاي زمزم - 2عالونه سدره - شموس- حاچم نعامی- روستاهاي الوزه- كوي انقالب - حمیدیه كوي كارگرانغرب اهواز1400/03/051113

خیابان انوشه-  قسمتی از خیابان پیشاهنگی- بلوار گلستان تا فلکه دانشگاه غرب اهواز1400/03/051113

ساختمان مركزي قدیم دانشگاه- داخل دانشکده چمران غرب اهواز1400/03/051113

 خیابان فرهنگ از زند تا خیابان امامشرق اهواز1400/03/051113

قسمتی از  فتح یک شهرک حفاري- خیابان پایانه - كوي آغاجاري خیابان گلبهار شرق اهواز1400/03/051113

منازل استانداري- خیابان آذین پشت شهرداري منطقه چهار - گلستان كوي استادان غرب اهواز1400/03/051113

 متري تا انقالب60 متري حد فاصل خیابان سروش تا فراهانی و  فراهانی از 60 خیابان سروش جنوبی و غرب اهواز1400/03/051113

12 الی 1 كوي ملت خیابان كارون از شرق اهواز1400/03/051113

شرق اهواز1400/03/051113
باند كندرو بلوار امام علی از پمپ بنزین غفاري تا - منازل بنیاد مسکن  - 9 الی5خیابان كوثر- قسمتی از منازل لوله سازي كانتکس تا مقابل بازارچه

قسمتی كمی از بازارچه خزامی و قسمتی از خیابان فشار قوي  - 8شریعتی یک خیابان  - 6 الی 4شریعتی دو خیابان - نبش شهرک بسیج 

5 از 2صفحه ي 
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21 تا 1شهر مالثانی خیابان شرق اهواز1400/03/051113

شرق اهواز1400/03/051315
 چهار 8خیابان -  شهید بختیاري قسمتهاي چهار راه سوم  2 اصلی  تا 13حصیر آباد حد فاصل خیابانهاي - حصیرآباد اتوبان نواب صفوي فرعی اول 

خیابان شهید غالمی-  چهار راه دوم از سمت منبع آب 11خیابان - خیابان محسنین چهارراه سوم - راه دوم 

  خرمکوشک و نیوسایدشرق اهواز1400/03/051315

(خروسیه)كوي مدرس شرق اهواز1400/03/051315

كوي گلدشت و كوي گلبهارغرب اهواز1400/03/051315

(بنی هاشم) متري تا خشایار 60 متري شیلنگ آباد ـ خیابان شیخ بهاء جنوبی از 60خیابانغرب اهواز1400/03/051315

 شركت گاز پلی اتیلن2جاده ماهشهر باغ فردوس ایستگاه اهواز - شهرک شجیرات - ویس شرق اهواز1400/03/051315

شرق اهواز1400/03/051315

- منازل راه و ترابري نفت -منازل مخزن ساز- فوالدشهر بلوار باباطاهر - كوي ایثار بازارچه كمیته امداد - فلکه قانا تا راه بند ایثار-  بلوار معلم - باهنر 

باهنر مستغالت مركز خرید - صد دستگاه بین منازل ترابري و آزاده  - باهنر  منازل آزاده خیابان قیام روبروي پارک -  آزاده 2صد دستگاه خیابان 

7فوالدشهر بلوار بابا طاهر نبش خ - باهنر 

 متري18شهرک دانشگاه خیابان - كارگاه آموزشی دانشگاه آزاد سمت ریل راه آهن -  دانشگاه آزاد اسالمی واحد فرهنگشهر غرب اهواز1400/03/051315

مسکن مهر شیبان- كوي امام - بهداشت شیبان-  شیبان 6خیابان   - 3 تا 1شیبان از خیابان - شبیشه شرق اهواز1400/03/051315

شرق اهواز1400/03/051315
روستاي علی - روستاي گاومیش -  كوي امام حسین - خیابان هاي شرقی قلعه چنعان  –خیابان مدارس قلعه چنعان - بلوار كمربندي صنایع فوالد 

ایگده

غرب اهواز1400/03/051315
- مخابرات الهایی - روستاي صالح زواره اي - روستاي كریم محارب و علی چعب - عشاره بزرگ و كوچک - قلعه سحر - جاده اندیمشک شهر الهایی 

روستاي بروایه عمیر روستاي خسرج- روستاهاي سید ظهراب و سید طاهر 

  و سلطانی9 تا 4 پادادشهر خیابان هاي شرق اهواز1400/03/051315

7شهرداري منطقه - سازمان انتقال خون -  زیتون كارگري شرق اهواز1400/03/051315

 غربی  از كمپانی تا جواداالئمه12و11و10 پادادشهر خیابانهاي  شرق اهواز1400/03/051315

پاالیشگاه نظامیه- پلیس راه جدید-  - روستاي الباجی -  پادگان عاصی زاده -  مسیر جاده اندیمشک حدفاصل بیمارستان سالمت بسمت الهایی غرب اهواز1400/03/051315

 دستگاه300 دستگاه به سمت 254دستگاه و منازل سپاه و و فلکه 254منازل - خیابانهاي آیت شرق اهواز1400/03/051315

غرب اهواز1400/03/051315
صگور -صگور عیسی- شهرک جلیزي- جلیزي عبدالرضا- ام سگور- حالف حسن- آلبوصیاد- سگور فریح- شریعتی- حمیدیه روستاهاي بیت احمید

 شهریور17انتهاي خیابان - كوي سفلی- شهرک دامپروري- صالح

قسمتی از كوي سعدي- دانشگاه آزاد اسالمی- طرح توسعه نیشکر - قسمتی از فرهنگشهر- بهمن 22 كوي غرب اهواز1400/03/051517

5 از 3صفحه ي 
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طاهریه- مسیر سید خلف ابوتركیه - روستاي رامزیه -  مسیر جاده قدیم خرمشهر -  مسیر جاده خرمشهر روستاي سطامیه ـ بنی تمیم غرب اهواز1400/03/051517

آجرسازي جیل و جنگیه- دامداري بختیاري- روستاي جنگیه وابودبسشرق اهواز1400/03/051517

شرق اهواز1400/03/051517
شریعتی - 5 و4- 3خیابان - خیابان كاشف - خیابان ربیعی و فرعی اول - خیابان اصلی درویشیه پشت به بلوار سمت چپ - خیابان اصلی شکاره یک 

بازار ماشین سنگین انتهاي شکاره یک-خیابان قائم - قسمتی از خیابان فشار قوي -یک  

 خیابان هاي بلوار تا انتهاي فلکه دانیال و خیابان هاي فرعی دانیال3كوي ملت فاز شرق اهواز1400/03/051517

منازل راه كربال خیابان نینوا- منازل لوله سازي خیابان بشارت  -  خیابانهاي بشارت - بلوار دعبل خزایی -  كوي صادقیه شرق اهواز1400/03/051517

غرب اهواز1400/03/051517
خیابان انقالب شمالی - خیابان اصلی انقالب جنوبی از شیخ بها تا سه راه -  كیانشهر منازل بسیجیان و خانه سازي - راهیان نور - كوي شهید میثمی

 متري60خیابان هاللی از انقالب تا - از سروش تا سه راه 

جاده خرمشهر قبل بوتان گاز- خیابان بهداشت - قسمتی از كوي علوي خیابان طالقانی بین جاده خرمشهر و فراهانیغرب اهواز1400/03/051517

غرب اهواز1400/03/051517
بیت - 2و1حویش - العوده- آلبومروح- 2و1آلبوعید - 2و1صندیحه - عالونه ضعیف- 1عالونه سدره- عالونه الفاي- حمیدیه روستاهاي وصیله حالف

بیت شوكایه- (بیت خالد)جنادله - (بیت خلف)جنادله - شهید فالحی- بردان

روستاي سید عنایهشرق اهواز1400/03/051517

 خیابان اصلی هستی3پردیس فاز - هستی - دنا - خیابانهاي دالرام -  متري هدیه 32پردیس خ   - 1بلوار هدیه روبروي خ هستی - بلوار بقایی غرب اهواز1400/03/051517

شرق اهواز1400/03/051517
كوي مشعلی خیابان هاي - بازارماهی- خیابان لقمان اسالم آبادغربی-  باند كندرو بلوار امام علی حد فاصل خیابان جنت تا نبش تصفیه خانه فوالد 

14 الی6اسالم آباد شرقی خیابانهاي -  غافر و عاصم نبش بلوار امام علی

غرب اهواز1400/03/051517
- خجسته - خشنود - خروش - بشارت - شکوفه - آراسته - ژاله - گل رز -بنفشه  - خادم -  گلزار - گلشن - خیابان هاي نوبهار - بلوار اصلی پردیس 

حکمت- جوان  - 13جمال 

شرق اهواز1400/03/051517
قسمتی از بلوار سینا بین  - بلوار وصال -  بلوار قائم - بلوار سعادت -   پادادشهر حد فاصل خیابان امام تا هجرت و حد فاصل بلوار سینا تا هاتف 2فاز 

قائم نبش سینا  -  43-   بین وصال و هجرت 40 -  47 پادادشهر خیابانهاي 2فاز - قائم و شفیع 

 رزمندگان6كوي رمضان خیابان نظر و -  فرعی  6 و 5حصیر آباد خیابانهاي - صدا و سیماي تپه و دكل هاي مخابرات -  منبع آب فاز سه شهرداري شرق اهواز1400/03/051517

شهرداري شیبان-   شهرک اندیشه 7 تا 3شیبان خیابان شرق اهواز1400/03/051517

شهرک آغاجاري بلوار افرا- كوي منابع طبیعی شرق اهواز1400/03/051517

شرق اهواز1400/03/051517

جاده ساحلی سمت - فلکه هادي آباد- خیابان اصلی هادي آباد - فرعی بین كندرو و سمیع  – 10  الی  1كندرو هادي آباد و خیابان هاي فرعی 

بلوار امام علی  بین فلکه خزامی و فلکه -  خیابان اول و دوم و سوم وچهارم گندمکار- خیابان رازي - گندمکار خیابان بیمارستان سینا  –استیشن

هادي آباد

5 از 4صفحه ي 
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شركت حفاري شمال-سه راهی فوالد تا فلکه تپه  - 4قسمتی از فاز دوم شهرک صنعتی شماره شرق اهواز1400/03/051719

3یک غربی فاز یک تا - یک شرقی - الهام شرقی - میهن- اردیبهشت  -  سروش شرقی - كیانپارس خیابانهاي مطهري شرقیغرب اهواز1400/03/051719

غرب اهواز1400/03/051719

پردیس  -  2اندیشه پشت دانشگاه پیام نور و جهاد دانشگاهی مجتمع بلوكی پردیس - خیابانهاي گل افشان -  واحدي 312قسمتی از منازل - پردیس 

 و 14 منازل انتظام  و شهرک دانشگاه خیابان هاي 6اندیشه و فرهنگشهر خیابانهاي صراط  و رشد - خ غنچه و شبنم - خ گلزار روبروي میدان نرگس
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غرب اهواز1400/03/051719
قجریه بیت - قجریه - سیره - تل اسود - شمریه - صفحه دو - صفحه یک - مکسر بیوض - بیوض - ملیحان - خبینه سفلی - روستاهاي مگطوع 

كاظمی دو- كاظمی یک - واوي

صدیق- سراج -امینی -  احمدي6خیابان هاي - بهبهانی نبش پارک خروسی . . . اتوبان آیت اشرق اهواز1400/03/051719

غرب اهواز1400/03/051719
پشت استادیوم تختی منازل گمرک و - منصفی غربی - سقراط - بوعلی - دز - مستعان - لقمان- عارف - تخت سلیمان -امانیه خیابانهاي پوراندخت 

سیلو

غرب اهواز1400/03/051719

- گمبوعه بزرگ و كوچک- رحمت آباد-آزادي -قلعه غدیر- بیت مگطاف- بیت ماهور- بیت جونی-  حمیدیه روستاهاي  دهکده و سید حسین غفیله

-3و2و1دهلیز- 2و1شبیلیه- طویبه

- 2و1دب سعید - سعدون تفگ- 2و1ملیحه - ازرگ- 2و1كوهه - گبرازهیه- 2و1حریجه شالتاق - رامسه یک- سید استار- سیدیعقوب- سید حسین

-2و1عباس یالس- سید شریف- فریسه

4ایستگاه برق شماره - پادگان شهید جرفی- پادگان شهید فرجوانی- پادگان شهید محالتی- شهید براجعه

7 و 6 خیابان وصال 2فرهنگیان - الله - شقایق - مریم - خیابان هاي گالیل - كوي فرهنگیان یک شرق اهواز1400/03/051719

شرق اهواز1400/03/051719
خیابان - ترمینال گلستان - بلوار ساحلی حد فاصل فروشگاه رفاه تا نادري - بهبهانی بین خیابان زند و رودكی جنب مصالح فروشان ...  اتوبان آیت ا

متري حدفاصل نادري تا فلکه شهدا24قسمتی از - كافی پشت سینما اكسین 

غرب اهواز1400/03/051719
سلیم آباد -  متري بهداشت  12خیابان - خیابان سروش جنوبی تا نبش انقالب  - (بهارستان) متري علوي 68- مسجد الرحمن -   فلکه چوب برها 

 متري كفش ملی40خیابان 

روستاي منصوري  و عباسیه نبگان- سید عیدي - روستاهاي هله  و دله - دانشگاه - مالثانی قدیم شرق اهواز1400/03/051719

 بلوار پاسداران حد فاصل ایستگاه زرگان  تا خیابان عامريشرق اهواز1400/03/051719

خیابان سعدي از رستگاري تا نبش طالقانیشرق اهواز1400/03/051719

 و خیابان تعاون8 مالشیه تا خیابان غرب اهواز1400/03/051719

5 از 5صفحه ي 


