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 صبح 8تا  6ساعت 

 

 ْ54تا  43گَّراى  یکَچِ ّا ییاز داها یگاز قسوت اتاىیتِ سوت خ  ِیالْ یتلَار اصل یجٌَت ِیال 

 هْرگاى یضْرک کَچِ ّا یاصل ذاىیه ذیاز ضْرک تَح یقسوت 

 واىیا یکَچِ ّا یضوال ِیاز الْ یقسوت 

 ْآرهاى ٍ تعثت ٍ جٌت اتاىیخ یّسار ًفر 34پطت ٍرزضگاُ  یجٌَت ِیال 

 ْهذرس اتاىیخ یضوال ِیال 

 از هحلِ ًخل ًاخذا تلَار سَم خرداد یقسوت 

 پطت پارک حکوت کَچِ هثاضر یجٌَت گلطْر 

 2 - 23از هحلِ ًخل ًاخذا تاًک صادرات ًخل ًاخذا کَچِ ًاهذارى  یقسوت: 

 ٌالیتره اتاىیخ یضلع غرت -تْار  یهتر 23 یجٌَت گلطْر 

 دقت ذیهجتوع ضْ- ذیهجتوع سپ - سیتٌذ هجتوع 

 پطت هسجذ هحوذ رسَل اهلل -35تا  2کَچِ گلستاى  -ّا  یهحلِ چاّستاً - ییرجا ذیضْ اتَتاى 

 سجاد اتاىیخ -يیپطت تازارچِ اهام حس -جاًثازاى  اتاىیخ- 5ضوارُ  یپطت آتص ًطاً - يیاهام حس تلَار 

 یپطت هسجذ قور تٌ -فَالد استخر  -داًطگاُ سواء  -هٌازل سپاُ - 2تا  8ًَر یکَچِ ّا - ریهٌازل تَاً - سیآًاه هجتوع 

 ّاضن

 یدرخت سثس ضلع جٌَت اتاىیخ - یجٌَت یضاّذ غرت اتاىیخ 

 سِ راُ ترق اتاىیخ - یغرت یضاّذ ضوال اتاىیخ 

 تْذاضت ذاىیتا ه - یضوال یدرخت سثس ضلع ضرق یتاال اتاىیخ 

 یدرخت سثس ضلع ضوال غرت یتاال اتاىیخ 

 عَض پَر تا تْذاضت اتاىیخ یاتتذا یضوال یضاّذ ضرق اتاىیخ 

 عَض پَر اتاىیخ - یٌیف خیتا هذرسِ ض یجٌَت یدرخت سثس ضلع ضرق یتاال اتاىیخ 

 یضلع جٌَت - يیفلسط اتاىیخ -ًصر  اتاىیخ -ساحل  یکَچِ ّا -لة ساحل  -خَاجِ عطاء  - التیفاضالب پطت ض پوپاش 

 ٍحذت اتاىیخ

 ِ5 ِیترق ًاح -هعلن  تیترت - 2تا  22آزادگاى  یّا کَچ- 



7/8/0011های شهر بندرعباس روز جمعه مورخ  جدول خاموشی  
 

 

 تا  26ٍ  - 2تا  24کَچِ ٍحذت  -آهَزش پرٍرش  یضلع غرت -هجتوع ّرهس  -هعلن  تلَار: 

 (3-5-7-9-24-23-25-27-29-34چوراى کَچِ چوراى ) تلَار 

 28 یکالًتر یّا  ضلع غرت یهحلِ چاّستاً  -هعصَم  25پطت هسجذ  -عثذاهلل زادُ  یتر طِیجٌة ض -تْذاضت  هرکس 

 عثتکَچِ غفار ٍ ت ضٌْاز 

 2-4کَچِ ًخل  یهحلِ چاّستاً - یجٌة هسجذ اهام عل - 9-24کَچِ ٌّگام  - یهحوذ ذیضْ وارستاىیجٌة ت ٌّگام - 

 - اىیپطت کارٍاش ضا

 هعلن اتاىیخ -تي تست دّخذا  - حاىیاتَر اتاىیخ -کَچِ ارهغاى  - ریکث ریاه - ٌایاتي س اتاىیخ 

 ُهادر اتاىیخ - اىیفرٌّگ تاضگا 
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 صبح 01تا  8ساعت 

 

 24تا  7اهاهت  یهحلِ طالتٌذ کَچِ ّا 

 یغاله ذیاز هحلِ ًخل ًاخذا کَچِ ضْ یقسوت  

 یتالل کَچِ درهاًگاُ خاًعل يیاز هٌازل پطت پوپ تٌس یقسوت یجٌَت گلطْر  

 ِطالتٌذ ذیطالتٌذ تلَار جذ هحل 

 هٌازل پطت تاًک صادرات گلطْر -حکوت  اتاىیخ -سعادت  اتاىیخ 

 یهٌازل پطت هخاترات هرکس یجٌَت گلطْر 

 ییایدر یرٍیً تیسا -ّرهس  رُیجس 

 33تا  23 ثنیه یاز ضْرک ًثَت کَچِ ّا یقسوت 

 راًسلیپطت دکل ا صیستا یکَچِ ّا ذیاز ضْرک تَح یقسوت 

 ِْیزعفراً یٍ کَ ذاسیسٌگ ٍ د يیهٌازل زه یحٌَت ِیال 

 ْساهکَ  يیهٌازل جٌة پوپ تٌس یجٌَت ِیال 

 یاهام عل اتاىیخ -اهام رضا  اتاىیخ - يیاهام حس تلَار 

 ِجٌة سَپر خالدُ -هعصَم 25پطت هسجذ  -5-7-8ّا  یچاّستاً هحل 

 ّا یهحلِ چاّستاً - یراز اتاىیخ -عصر  یٍل اتاىیخ -گَّرضاد  اتاىیخ 

 عصر  یهجتوع ٍل-2تا34 طِیاًذ یکَچِ ّا - اىیفرٌّگ - طِیاًذ ضْرک 

 اتاىیخ -صذف  یکَچِ ّا -جٌة آشاًس ضْر  - ریکَچِ اه -عصر  یٍل اتاىیخ - یپَر ٍ سرخات یذیع اتاىیخ یضوال ضلع 

 ایدر

 یهسکي هْر ضاّذ غرت - یدرخت سثس ضلع ضوال غرت یتاال اتاىیخ 

 اٍل ریتا ض یاز دٍراّ یکورتٌذ - یٌیسیا یدٍر اّ اتاىیخ - یضرق یضاّذ جٌَت اتاىیخ 

 سَم ریًَرد ٍ ض یٍرزض يیتا زه یجٌَت یدرخت سثس ضلع غرت یتاال اتاىیخ 

 7-9-24-23-25-34-33-35-36-37-38-:3 آزادگاى-  
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 یرٍترٍ ستاد خثر -پارکطْر  - 5ٍ 3 ِیًاح اتفاقات  

 یضلع جٌَت - يیفلسط اتاىیخ -ًصر  اتاىیخ -ساحل  یکَچِ ّا -لة ساحل  -خَاجِ عطاء  - التیفاضالب پطت ض پوپاش 

 ٍحذت اتاىیخ

 یحاتو ذیضْ اتاىیخ - يیفلسط اتاىیخ 

 ( 3-5-8-:-24-26-28-:2کَچِ چوراى ) -( :تا  29تْارستاى ) یکَچِ ّا -هعلن  تلَار 

 پطت تاًک هلت یکورتٌذ - 3-5-7-9-24-23-25-27-29کَچِ تعاٍى  -کَچِ گل افطاى  -هادر  تلَار 


