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آدرسشهرستانآدرسشهرستان

مسیر پایین بازار و خیابان امین طبرسیآملمسیر جاده ی اوجی اباد و سرخرودآمل

 و ساکت تبار33مسیر دریای آملمسیر خیابان طالب آملی و خیابان نورآمل

مسیر کمربندی هراز به هزار سنگر سمت راستآملمسیر اطراف رسنوران ساحل الی میخرانآمل

 شهریور17 شهریور تا روبروی اداره برق آمل و خیابان 17میدان آملمسیر شهر دابودشتآمل

آمل
مسیر راه و ترابری الی روستای نوده هراز 

پی
مسیر بلوار بنفشه و میدان صدفآمل

مسیر جاده سورک الی سه راه واسکسآملشهرک صنعتی امام زاده عبداهللآمل

شهر امام زاده عبداهللآملشرکت چاپ اسکناسآمل

مسیر جاده ی هراز از پل چالو الی پست نیماآملمسیر خیابان نور و اداره ی اطالعاتآمل

مسیر خیابان هراز  اداره ی فرمانداریآملقسمتی از ستار-هفت تنبابل

مسیر جاده ی قدیم و چاه های آب شرب بابلآملهریکنده-ج قائمشهربابل

9:00-11:0011:00-13:00
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بابل بهمن و پارک نوشیروانی22شهرک بابل
کتی -پیام نور-منطقه خداداد-روبرو فرهنگ شهر-ج قائمشهر

غربی

بابل

-دالورکال-درزیکال آخوندی-مالکال

-تاریکال-ارمک-حاجیکال-نجار-سوربن

کشتله میدانسر-سیدکال-پایین سرست

 همت آباد و تفکیکی مخابرات1 تا بسیج 2از پست بابل بابل

بابلهفت محل مرزن آباد و مسکن مهر آرزوبابل
-شیخ محله-آهنگرکال-نوشیروانکال-سادات محله-خراسان محله

قصاب

بابل
از پل موزیرج تا ترمینال برون شهری ضلع 

شمالی
پی نماز-بلوک رودپی-ارکا-لدار-امام زاده عباس-رستم کالبابل

بابل
داخل شهر امیرکال ضلع غربی تا میدان 

پازواری
بابل

-پایین درزیکال-دالورکال-سیاهکال محله غربی-درزیکال نصیرایی

کاسمانکال-زعفرانکال-بنگرکال-کفشگرکال-باال سرست

شهید آبادبابلنرسیده به خردونکال-جاده جدید آملبابل

بابل
جنب -نرسیده به روشن آباد-بلوار کشاورز

انبار غله
از میدان کشوری تا کمربندی جدید ضلع شمالیبابل

بابلسر
روستای تازه آباد و بخشی از روستای کاله 

ضلع جنوبی
شهرک بهزاد آغوزبن بیشه سر لنگور و عزیزکبابل

بابلشهرک دریا کناربابلسر
از ایتدای جاده آمل تا سر جاده سپاه دانش و جاده سپاه دانش تا سه 

راهی پیچاکال

بابلسر

روستاهای تازه آباد ضلع جنوبی روستای 

پارو +منگالب+کریم کال+کاله

ضلع جنوبی شهر +سرخدشت+گالشکال+محله

بهنمیرو باال محله بهنمیر

چهاراه ستار-ابتدای بلوار کشاورزبابل

بابلسر
 کل مسیر نوار ساحلی تا خیابان معلم و 

مصلی وخیابان ماشین سازی
خیابان نخست وزیری و امیرمازندرانیبابلسر
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بابلسرپدافند هوائی بابلسربابلسر
خ +شهرک گلها+شهرک فرهنگیان +ضلع شمالی جاده دریاکنار

متری اول ودوم شهرک قائم20+خ موالنا+گلچین سرا

بابلسر

وشرکت پلی بافت و +شهرک صنعتی شورک

ضلع شرقی جاده بابلسرو ضلع +فراصنعت

شرقی روستای بابل پشت

بابلسر
روستاهای +ضلع شمالی شهر بهنمیر

ضلع شمالی روستای کاله+عربخیل+روشندان+ازنوا+داربدین

بابلسراز ابتدای خ شهید باقری تاخ شهید رجاییبهشهر

ضلع شمالی + ضلع شمالی روستای باقرتنگه+دانشگاه مازندران

خیابان امیر +علی آباد میر+بلوار علو پایه +بلوار ذوالفقاری

مازندرانی

بهشهر شهریور، سنگ ذغال تا کارخانه بهپاک17خ بهشهر
از ابتدای جاده زاغمرزتا روستای حسین آبادوهلل مرزوآنتن های 

کشاورزی

بهشهر
از زیرگذر گرجی محله  تاشهررستمکال پایین 

جاده تا دانشگاه آزاد کلت نکا
خیابان فرودگاه، گراییل محله وفراشمحلهبهشهر

بهشهر
از میدان بار تا  خیابان قائم وخ جمهوری تا 

چهارراه گرگان
از پست شماره یک تاگراییل محله ، زیروان تاانتهای شهیدآبادبهشهر

جویبار
- هتل سامان- پمپ بنزین ورشویی 

میارکال،صفرخیل،گلیرد،پهناب،مشک آباد
ایستگاه گازبهشهر

ساری

جاده قائم شهر سمت راست و صاحب 

الزمان، روستاهای گرجی کال و شهرک 

تا ماهفروجک... نوبنیاد و کردخیل و

دانشگاه پیام نور-اکریلتاب -بهمن22مسیر کارخانه های نئوپان بهشهر

جویباراز پست ساری یک تا میدان خزرساری
اسماعیلکالبزرگ و کوچک،کله بن ،فوتم - مرغداریها

،بیزکی،میانده،

مسیر سه راه جویبار تا داخل کوی اصحابساریخیابان امام حسینساری

ساری

دور میدان شهرداری، خ شیخ طبرسی، 

کوچه های بخشنده و نعلبندان تا  انتهای خ 

.ملت، کوچه زراری

روستاهای آخور سر و بخشی از مقتی کال-  بهمن 22خیابان ساری
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ساری2کارنجات شهرک صنعتی ساری
پست های زمینی - بلوار خزر و کوچه ش فرجی و مهدی آباد 

تربیت معلم- جهاد - شیالت 

ساری

 ( عدد25 )پالژ های  کناری ساحل  - 

- سوته - اسفندان - روستای فر ح آباد 

اسکله تفریحی شهرداری- شریف آباد 

ساری

شهرک امام - شهرک زعفرانیه )کمربندی غربی - کوی اصحاب 

خاریک - شهاب لیلیم  - استخر داراب  (کوی امام خمینی - حسین 

-چاه های آب پهناب - تجنک - خارمیان - 

ساری

بخشی از خ قارن شامل کوچه های کیانی ، کوی 

مختار، اصفهانی محله، کوچه قیومی تا جنب 

خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد

ساری

بسمت  (دور میدان هالل احمر )انتهای بلوار طالقانی راسته شرکت ایرانیت 

خ نیما یوشیج ، خ سلمان فارسی  و کلیه مناطق تحت پوشش میدان اول تا  

کوچه محتشم و خ پیروزی کلیه مناطق تحت پوشش تا خ صبا ابتدای کوچه 

صبا و بخشی از شهرک نصر

ساری

بلوار خزر تا میدان خزر و کمربندی شرقی 

- و خ معلم تا میدان معلم به سمت مهیار 

مخابرات معلم

ساری
کوی - پارک موزه دفاع مقدس - کمربندی شرقی ضلع شما لی 

کوی بی آزار- کوچه عبدی - کوی دادگستری - بهار 

ساری

خ مازیار، خ خاقانی ،  بلوار عسگری محمدیان تا 

ابتدای شنبه بازار، سکوی ارتش، خ بقیه اهلل، 

11کوی کارمندان و خ فارابی،  تا بقیه اهلل 

2کارنجات شهرک صنعتی ساری

ساریمنطقه کسلیان- عباسکتی - جزخانی سوادکوه
-کرد خیل - آبمال - پنبه چوله سفلی - روستا های پنبه چوله علیا 

نصیر آباد-   موزی باغ 

سوادکوه 

شمالی
ساری1کارخانه نئوپان 

چهار راه برق ، امور برق جنوب ساری، پاسا ژ مسچی، تا پاسا ژ دری 

تمام مناطق تحت پوشش+ 

سوادکوه 

شمالی
ساریمنطقه زیوال

- بلوار خزر و خ خیام و بلوار امیر مازندرانی تا بیمارستان امام 

بیمارستان امام- دیسپاچینگ - بیمارستان امیر 

ساریخیابان بهشتی و خیابان نامجوفریدونکنار

خ قارن ، پاساژ  الهیه،  بخشی از خ فرهنگ، کوی توکل، کوچه 

 15سید پور، استادیوم سید رسول حسینی جدید و قدیم تا کوی 

خرداد تا  چهارراه پیروزی و کلیه مناطق تحت پوشش

شهرک صنعتی شورمستسوادکوهشهر ارطه- جاده ساری قائمشهر

معدن کارسنگسوادکوهشهرک احمدی- خ تهران قائمشهر
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کارخانه فوالد-جاده ساری قائمشهر
سوادکوه 

شمالی
روستاهای مسیر جاده نظامی

قائمشهر
حریم راه آهن به سمت -خیابان ساری 

شهید پلنگی
(کل مسیر مرکز شهر)از روبروی مصلی تا میدان ماهی فریدونکنار

فریدونکنارشهرک صنعتی- جاده کیاکال قائمشهر
از انتهای خیابان ولیعصر تا روستاهای مهلبان ، بنه کنار ، ازباران ، 

کاردگرمحله ، و بخشی از روستای شیرمحله

قائمشهر
شانزده متری  اول حد فاصل چهار راه 

آموزش پرورش به سمت لیال باد
نیما- خ ساری حد فاصل میدان جانبازان به طالقانیقائمشهر

شهرودکال- واسکس- متانکال- هفت تن - تاالر پشت - خ تهران قائمشهرکارخانجات اسرم جامخانهمیاندرود

جاده نظامی به طرف پارک جنگلی تالرقائمشهرجاده نیروگاه و پالژ وزارت اطالعاتنکا

نکا
سمت چپ جاده نکا به ساری از شهرک شهید 

عباسپور تا روستای نودهک
خیابان ساری سید محلهقائمشهر

جاده نظامی روستای سوخته کال به سمت گازیر و گاوان آهنگرقائمشهر

افراکتی- مهدی آباد لرم - کمربندی شمالی قائمشهر

افراکتی- سنگتی - سراج کال - جاده بابل قائمشهر

کارخانه  چوب  اختصاصیمیاندورود
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سه راه زاغمرز تا روستای کمیشاننکا

جاده نکا به ساری مسکن مهر و جاده کمربندی تا اراضی گلبستاننکا
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آدرسشهرستانآدرسشهرستان

مسیر کالکسر اطراف میدان بارآملمسیر کالکسر و روستا های هلی کتی الی تجنکآمل

مسیر خیابان هراز بعد از میدان قائمآملشرکت دیزلآمل

مسیر خیابان جدید آمل به بابل سمت راست و کمربندی هرازآمل ،روستای کنسی16بلوار بسیج، الله آمل

آمل
 و بلوار شیخ فضل اهلل 8 و فجر4از کوچه مرمر تا فجر 

25نوری، تا فجر
مدرسه طالقانی سراه نو تا فرهنگ شهرآمل

آمل
مسیر کمربندی هزار سنگر به کالکسر الی روستای 

سورک
مسیر جاده ی جدید آمل به بابل سمت راستآمل

مسیر کوچه ی یگانه الی شهرک مرواریدآملاز بلوار آزادگان الی میدان صدفآمل

شرکت فذاآمل بهمن6مسیر چاگسر الی میدان آمل

مسیر جاده ی فریدونکنار الی مریج محلهآملجاده ی هراز از پست نیما الی بایجانآمل

دانشگاه آیت اهلل آملیآملمسیر خیابان امام خمینی و میدان هفده شهریورآمل

 و حیدرکال و بلوار نژاداکبر تا آغوزبن14فیضیه بابلفرهنگ شهر و سادات محلهبابل

13:00-15:0015:00-17:00
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بابل
-گاوانکال-سید کال -4-3-2-1اطاقسرا شماره

گتاب-گلچوب
خیابان  شهید سرگرد قاسمی-فلکه کشوریبابل

بابل
-بالف کال-گاوان کال)ابتدای پست تا قرآن تاالر

(کبریا کال-شیردارکال
پینک-دیوا عمران-دیوا ملکشاهبابل

چفت سر-درونکال شرقی و غربیبابل18کوچه انتقال خون بوستان بابل

از میدان کشوری تا کارگر ضلع شمالیبابلاز میدان اوقاف تا حمزه کالبابل

بابل

از پست احمدچاله پی تا سر جاده سپاه دانش و 

روستاهای اسب شورپی و شاه عبداهلل و کریم کال و 

جاده سپاه دانش تا روستای ارچی

کمربندی امیرکال و کبوتردان و خرد مرد تا عزیزکبابل

باال بازیار-جاده گاودشتبابلابتدای ورودی متی کالبابل

بابلسر
جاده +روستای اجاکسر+ضلع جنوبی جاده دریاکنار

روستای سادات محله+ نوخط 
بابل

قسمتی -(حسینی)خیابان شهید صالحی-بحرارم شرقی-بازار روز

از فرمانداری

بابلسر
بخشی ازضلع +خیابان جباری+ خیابان شهید بهشتی 

شمالی  بلوار ذوالفقاری
بابلسر

خیابان +  تا میدان معلم12خیابان پاسداران از کالنتری 

شهرک میرزائی+ بخشی از خیابان شریعتی +فلسطین

بابلسر کمربندی پایین جاده تا انتهای روستای امامدهبهشهر
خ امام زاده ابراهیم و +بلوار بسیج+ضلع جنوبی روستای باقرتنگه

پشت امام زاده ابراهیم

شرکت پلی بافتبابلسراز ابتدای خیابان امام  تا کمربندیبهشهر

بهشهر

         از ابتدای پست هاشمی نژادزاغمرز   میدان 

هاشمی نژاد تا نرسیده به ابتدای حسین آباد 

روستاهای یعقوب لنگه،نمکچال زینوند ومهدی آباد)

بابلسر
خیابان شهید + مرکز شهر بابلسر و بانکها+ (س)زایشگاه حضرت زینب

چمران
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صحرای رستمکال، کوهستان،گرجی محله ودانشگاه آزاد بهشهربهشهر روستای التپه،سارو ،پاسند،خلیل شهربهشهر

بهشهرشیب آبندان،سیدکال،حاجیکال،آزان،- مرغداریهاجویبار
 بهشهر واز ابتدای 2جاده دانشگاه علم وصنعت و شهرک صنعتی فاز 

جاده زاغمرز تا ابتدای حسین آباد

جویبار
روستاهای دونچال انارمرز و - دانشگاه آزادجویبار

گلدشت وانبارسر
بهشهر

                        از ابتدای پست هاشمی نژادزاغمرز   میدان هاشمی نژاد 

(یکه توت ،زاغمرز وامیرآباد )تا عسگرآباد

کمربندی روبروی هتل شادزین تا روستاهای رکاوند وتا انتهای  کالکبهشهرسد شهید رجایی و الرماساری

جویبار.روستاهای باالملیک  و مناطق تحت پوشش آنساری
روستاهای سیدزین العابدین،آستانه - مرغداریها 

سر،زغالمنزل،میستان

ساری

کمربندی جنوبی بسمت جاده قائم شهر سمت چپ از جلوی پست 

، کلیه مناطق تحت پوشش 2شهید نیک مهر تا پمپ بنزین جدید فاز 

، روستای میانرود، تلوباغ، پایین سنگریزه، 2و1گلچینی : از جمله

.باال سنگریزه، جاده قدیم میانرود

جویبار
-نیروی انتظامی -بیمارستان عزیزی-فرمانداری- حوزه شهری 

سراجکال،باالمحله،فقیه محله-(ره)خیابان امام

شهر هوالر، پایین هوالر و باال هوالرو روستاهای علوی کال و مسیرساریروستاهای دهستان گرمابساری

ساری
- کارکنده - حاجی آباد - آبکسر - عیسی خندق 

گیله کال- رگندشت 
آب منطقه ای یا سازمان آب- از گارد جنگل تا پاشاکال ساری

ساری....گردشی  و - روستاهای علمدارده ساری

 از جالوی پست بسمت بلوار کشاورز سمت چپ بسمت کیاسر از کلیه 

مخابرات - کوی غفاری، پایین دزا  : مناطق تحت پوشش از جمله

والیت، باالدزا، تا عبور گنبد

ساری

چاه - شهرک سپاه - شهرک زیتون - شهرک استانداری 

- چاه آب منطقه روستاهای اطراف - آبا امامزاده عباس 

-ولشکال - اردشیر محله - معلم کال - روستاهای گلما 

...روستاهای الال و خلرد و ساری

ساری
- جره سر - کلمر - روستاهای دازمیر کنده 

شاهفرا- امامزاده خلیفه 
...امره و- سلیم بهرام - روستاهای هوالر ساری



97/4/24مکـان و زمـان مدیریت اضطراری بـار در شرکت تـوزیع نیروی بـرق مازندران  در تـاریخ  

13:00-15:0015:00-17:00

ساری

بلوار امام رضا سمت راست تا پل ذغالچال کلیه مناطق تحت 

پوشش، کوی طالقانی اول و دوم ، کوچه غفاری، پلیس راه، 

بخشی از کوی لسانی تا ابتدای کوی جوادیه

ساری
- کوی احمدی آزاد - پمپ بنزین - بلوار امام رضا ضلع شمالی 

ذغالچال- کوی شهید قاسمی - کوی جهانپیما - امامزاده عباس 

ساری

انتهای پل خزر کمربندی غربی به سمت میدان خزر و 

- دانشگاه ادیب - دانشگاه آزاد - جاده دریا 

استخر برق- باشگاه برق 

ساری

-  ایستگاه فرستنده  صدا و سیما - بخشدار ی رود پی شمالی 

ولی - نبی آباد - فرح آباد - طاهر آباد - وستاهای حمید آباد .ر

شیرین بل- طوقدار - گرجی پل - قاجار خیل - آباد 

شرکت مهر گازساریاداره مخابرات خیابان انقالب و استانداریساری

سوادکوه
کل منطقه لفور و قسمتی از شهر شیرگاه قسمت نارنج 

بن
ساری

بلوار طالقانی راسته میدان هالل احمر بسمت شهابی و بیمارستان 

حکمت، خ شهابی  و کلیه مناطق تحت پوشش، کوچه میرجانی و باغ 

. متری دوم20سنگ،  خ المهدی، تا ابتدای تقاطع شهابی و خ 

ساریمنطقه ولوپیسوادکوه

و بلوار امام هادی و خ معلم و میدان معلم به سمت مصلی و .. حزب ا

درمانگاه - مصلی - میدان معلم به سمت ابتدای بلوار طالقانی 

ابوالفضل

ساریکارخانه خزرریسسوادکوه

بلوار ارتش ، بیمارستان قلب فاطمه الزهرا، پادگان های ارتش و نیرو انتظامی، 

سازمان انتقال خون تا منبع آب زمینی، خ فرهنگ تا باشگاه فرهنگیان و بخشی از خ 

تمام مناطق تحت پوشش(جنب دادگاه انقالب )حافظ 

سیمرغ

آب -سوخته آبندان-سیدمحله-کل منطقه شهری

-سنگتاب-روستاهای کوشیکال-فاضالب روستایی

ترانس های جاده جویبار-خراط کال

ابتدای قرق  تا میدان تره بارساری

فریدونکنار
مسیر خیابان نامجو از میدان ماهی تا حسین آباد و تا 

نظر آباد
روستاهای چای باغ و تپه سر و آبدنگسرسوادکوه

فریدونکنار
بخشی از خزرشهر جنوبی و کل خزرشهر شمالی تا سه 

راه جهاد
روستاهای منطقه گدوک و خطیرکوهسوادکوه

فریدونکنار
از خیابان ولیعصر تا روستاهای سوته ، فرم ، حیدرکال 

، مالکال
سیمرغ

دوک -الله زار کتی-صلحدارکال-شیرخوارکال-روستاهای زیارکال

و زیلت

کل مسیر خیابان بهشتیفریدونکنارلهمال- کاسگرکال - جاده جویبار قائمشهر
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فریدونکنارکتی سر- پل هوائی- حریم راه آهن قائمشهر
ابتدای اسالم آباد جنب مجتمع تجاری پالم تا میدان جهاد و 

فیروزآباد و بخشی از خزرشهر جنوبی

پائین جاده- افراپل- المشیر- پائین لموک - جاده ساری قائمشهرابتدای شانزده متری اول به سمت لیال بادقائمشهر

کفشگرکال- کمربندی غربی قائمشهر شهرداریcngخ جویبار کوی هفده شهریور به سمت قائمشهر

ابتدای خ بابل به سمت کفشگر کالقائمشهرمسیر بلوار امین طبرسی و اطراف امام زاده قاسمقائمشهر

قائمشهر
کمر بندی شمالی روستای پرچیکال و روستای 

چمازکتی
قائمشهر

خیابان ساری حد فاصل اطالعات به سمت چهار راه ترک محله و 

چشمه سر

قادیکال ارطه- جاده ساری قائمشهردهکال- کالگرمحله - جاده کیاکال قائمشهر

گلوگاه

 ضلع جنوبی جاده گلوگاه بهشهر تا پل 63از پست 

خلیل شهر روستا های خورشیدکال،تیله نو ، تیرتاش، 

لمراسک، ولمازو و مهدیرجه

ک صاحب الزمان- ک توحید- دانشگاه آزاد- خ بابل قائمشهر

گلوگاه

 ضلع جنوبی جاده سراسری تا ابتدای 63از پست 

 بهمن انتهای 22کمربندی شرقی خیابان امام تا میدان 

کمربندی غربی خیابان شهید زاهدی

هردرود- کروا - کمربندی شمالی قائمشهر

میاندرود
مسیر کشاورزی روستای اسرم و خانه های سازمنی 

نکاچوب
روستاهای هزار جریب بهشهر و گلوگاهگلوگاه

گلوگاهخ شهرداری و خیابان علمیه تا میدان اللهنکا

ضلع غربی کمربندی شرقی خیابان نواب خیابان طالقانی حد فاصل 

 22 خرداد تا میدان 15چهار راه طالقانی تا کمربندی شرقی خیابان 

بهمن

نکا
سمت راست خیابان انقالب از اداره برق نکا تا میدان 

امام حسین با روستای دوقانلو
میاندرود

شهرک صنعتی ، مسیر ساحلی پالژهای ساحلی برگه طبقده عزت 

الدین اناردین
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نکا
به سمت ساری سمت راست خیابان انقالب و بیمارستان امام حسین تا 

روبروی اداره برق نکا

خیابان علمیه و بخشی از روستای کلبستاننکا
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آدرسشهرستانآدرسشهرستان

آمل30 و 32مسیر خیابان طالب آملی دریاهای آمل
مسیر جاده ی امام زاده قاسم الی روستا های پنج 

کتی

مسیر جاده هراز الی فرعی پرنآملمسیر خیابان شهید مدرس و کوچه ی پمپ بنزین هرازآمل

مسکن مهر ابتدای جاده هارون کالآملمسیر جاده ی جدید آمل به بابل تا قلعه کشآمل

آمل
راه 4 شهریور، رضوانیه تا 17از سینما بهمن تا بیمارستان 

اسپه کال به سمت بلوار طبری به سمت بلوار امام خمینی
آمل

 و قسمتی از 5از روبروی اداره برق آمل تا ایثار

پاساز اخوان، بانک و بانک ملت تا شهرداری، پاساژ 

بزرگ و پاساژ پردیس

مسیر خیابان امام رضا و کوچه ی شاکریآملروستای اجبار کال الی روستای داوود کالآمل

مسیر روستای کمانگر کال الی روستای عظیم آبادآملمسیر شهرک صنعتی آبسکون الی روستای معصوم ابادآمل

شرکت فتاآملشهرک صنعتی امام زاده عبداهللآمل

مسیرجاده ی فریدونکنارآملشهر دابودشتآمل

بیمارستان امام رضاآملسبزه میدان اداره س شهرداری و ساختمان اداره ی برقآمل

 و دارالشفاه1سرداران بابلشهرک بهاران و شهرک های ساحلی و شهرک طالقانیبابل

17:00-19:0019:00-21:00



97/4/24مکـان و زمـان مدیریت اضطراری بـار در شرکت تـوزیع نیروی بـرق مازندران  در تـاریخ  

17:00-19:0019:00-21:00

از میدان حمزه کال تا چهارراه امیرکبیربابلاز میدان بزاز تا چهارراه دانشبابل

بابل
 تا میدان حمزه کال و از میدان حمزه کال تا 2از پست بابل 

پارک شادی
شهرک صنعتی-کاشیکال-بندپی شرقیبابل

مسیر جاده ی فریدونکنار الی مریج محلهبابلشهرک صنعتی بابلکناربابل

بابل(منطقه جنگلی و کوهستانی)ابتدای پل گلوگاهبابل
-پاریکال-سفید طور-ناریوران غربی-کاشیکال

سنگرودپی

اوشیب و امیرکبیر غربی و شرقیبابلشهرک صنعتی بابلکناربابل

خیابان پرستاربابلکمربندی شرقی از میدان کشوری تا میدان بزازبابل

ابتدای ورودی متی کالبابلداخل شهر امیرکال  خ اصلی ضلع شرقی تا میدان دیوکالبابل

بابل
فیروز -گنج کال-گلوگاه-تهمتن کال-تشون-پوست کال

ادمال-آباد
(هالل احمر )میدان والیتبابل

30حسینی -خیابان شهید صالحیبابل13کوچه دانش-خیابان اکبرینبابل

بابلسر
روستای +چهارصد متری باقرتنگه + بلوار نیروی هوائی

اوکسر
بابلسر

روستاهای +خ شهید طالبی +هتل میزبان

ضلع غربی روستای بابل +علی آباد+آرمیچکال

کوچه اداره گاز+ پشت

بابلسر
-اداره کل شیالت-(سرطانی ها)بیمارستان شهید رجائی

6و3و2و1پارکینگ +دادگستری
بابلسر

میرود +روستاهای میرود+ شهرک صنعتی میرود

نفت چال+کرفون+سر



97/4/24مکـان و زمـان مدیریت اضطراری بـار در شرکت تـوزیع نیروی بـرق مازندران  در تـاریخ  

17:00-19:0019:00-21:00

بابلسر
ضلع +اداره برق+اداره آب و فاضالب+بیمارستان شفا

پشت بیمارستان شفا+پشت اداره برق + شرقی میاندشت 
بابلسر

-کوچه مدرسه ورزیده کار-خیابان فرهنگیان هادی شهر

قلعه -شورک- پایین احمدکال-روستاهای باال احمدکال

شرکت فرش موکت بابل-شرکت مازی نور- کتی

2شهرک صنعتی فاز بهشهر  خ ابوعمار وخ ساداتی و مفتح تاابتدای بیست متری امتبهشهر

بهشهر
ازسی متری آیت اهلل کوهستانی تا چهارراه فرمانداری 

وبلوار هاشمی نژاد
 میدان شیروشهرک صنعتی بهشهربهشهر

بهشهرایستگاه گازبهشهر
از ابتدای رستوران اشرفی تا روستاهای گرجی محله 

،آسیابسر وکوهستان و شهر رستمکال

از عبور عباس آباد تا چهارراه گرگانبهشهرازابتدای خیابان شهید مدنی تا چهارراه گرگانبهشهر

جویبار
جاده کیاکال مناطق کشاورزی -پمپ بنزین بابایی

سروکال،شرکت سروبتن
سروکال،دیوکال،دیوکالالیمون-پادگان شهید محالتیجویبار

جویبار
-خیابان بحر خزر - آب و فاضالب-شهرداری-سپاه

جوانمحله- خیابان شریعتی
جویبار

سالن حاجی زاده - کارخانجات  شهرک صنعتی 

جویبار

ساریشرکت شن ماسه شمسساری
پهنه کال و دروار تا ارزفون، روستاهای شکتا و 

سنگتراشان

ساری

بلوار کشاورز ازجنب گنبذ  تا  جنب قهوه خانه ترم صحرا ، کلیه مناطق تحت پوشش 

از جمله روستاههای ترم ، سنگتراشان، سکو تپه، تنگه لته، کارخانه آجر ماشینی، 

.خان عباسی، پرچیکال،  پایین کوال، واردمحله، سانخیل

ساری

بلوار کشاورز سمت چپ بسمت پل هوایی کلیه مناطق  تحت 

کوی صاحب الزمان ، کوچه ابوالفضل تا بخشی :  پوشش از جمله

از کوچه شهید براری، بازار روز راهبند، مخابرات شهید قندی، 

بخشی از خ پژمان،  تا جنب مدرسه راهنمایی قائم مقام و خانه 

ساری

: سمت چپ بلوار کشاورز  بسمت پل هوایی کلیه مناطق تحت پوشش از 

ازمقابل مسجد امام حسن عسگری، بخشی از خ لسانی، راسته ریل را ه 

آهن،  منطقه پل گردن، کوی جوادیه، کوی والیت فقیه ، میدان زندان، تا 

 خ قره جه جنب مدرسه راهنمایی دانش

ساری

بلوار کشاورز سمت راست بسمت پل هوایی کلیه مناطق  تحت 

کوی چمران ، کوی صادقیه، خ سپاه، شهرک : پوشش از جمله

شهرداری، کوچه صالح، خ شهدای محراب تا سه راهی جوادیه و 

.پل گردن، منبع آب زمینی

ساریشرکت چسپ سازساری

آبمال - دانشگاه کشاورزی - شرکت آنتی بیوتیک  

سید - روستاهای الوار خیل - پمپ گاز جعفری - 

آباد
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ساری

جاده ساری نکا بعداز پل ذغالچال سمت راست        جاده ساری 

نکا راسته پمپ گاز نادری تا جنب رستوران حاج حسن، پارک شهید 

زارع تا روستاههای اسبورز، بندافروز، خارکش                                  

              روستاهای زرین آباد علیا وزرین آباد سفال

ساری
معلم کوچه مدیریت - کمربندی شرقی ضلع جنوبی 

پایانه مسافر بری- پمپ گاز شهرداری - 

ساری منطقه آب انبار نوساری

خ قارن سمت چپ تاکوچه اکبری و کوچه جعفریان، خ فرهنگ ، 

کوچه دو مهری، بانک صادرات شهدا راسته بلوار طالقانی تا 

ابتدای باغ سنگ جنب مجتمع گلیم فروش

شرکت آرین شیمیساریشرکت آرین سیناساری

ساری
پمپ - بیمارستان شفا - کمربندی شرقی ضلع جنوبی 

-کوچه اندرخورا - کوچه قلیان -بنزین محبتی 
ساری

- میارکال - ماچک پشت - تیرکال - مفتی کال 

علی کتی- مسکن مهر 

ساریکارخانه الله شهر سورک روستای اسرم جامخانهساری

میدان خزر به سمت جاده دریا تا روبروی دانشگاه آزاد 

-  دستگاه 600- تصفیه خانه عالیواک - سمت راست 

آنتی بیوتیک- دانشگاه روزبهان 

ساری
بازار نرگسیه و شهید رجایی، مسجد جامع تا خ 

تا جنب پاسا  رضا (جمهوری اسالمی)نادر
ساری

آتش نشانی - خ مالمجدالدین و پشت آتش نشانی 

دفتر نمایندگی والیت فقیه- اداره پست - 

سوادکوه
روستای برینجستانک و یاغ کوه و تعداد کارخانه در شهرک 

صنعتی بشل
ساری

- بلوار امیر مازندرانی -  فرمانداری 

قسمتی از -  بیمارستان امام - بیمارستان امیر 

خیابان مهدی اباد و شهبند و فلسطین

منگل و مهدی آبادسوادکوهشهرک صنعتی بشلسوادکوه

سوادکوه
روستاهای - منطقه کنیج کال -  شهریور وخدمات 17خ 

سرخ کال وحومه
شهرک صنعتی بشلسوادکوه

سیمرغ

برج -رکن کال-روستاهای پهناجی-کلیه مشترکین جاده بهنمیر

-دینه سر-تنبال-پایین دسته-نجارکالی جدید-جمال کال-خیل

آهنگرکال-کهلودشت-سمناکال

شهرک صنعتی شورمستسوادکوه

شهر پل سفیدسوادکوهکارخانه تخته فشردهقائمشهر
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سیمرغکمر بندی غربی پشت ترمینالقائمشهر

-تاالرپشت-سبزی باغ-روستاهای نجار کال قدیم

-سلدوزکالی بزرگ و کوچک-قجر تپه-موسی کال

روستای مالکال

 کارخانه فرش ساوینقائمشهرکوی  مهتاب به سمت رینگ داخلی-خ تهران قائمشهر

خ اسکندر کال- طالقانی - خ تهران قائمشهرترک محله به سمت پل سه تیر- حریم راه آهن قائمشهر

حریم راه آهن قائم محله به سمت سیاهکالقائمشهر جاده نظامی  روستای خرماکال به سمت باغدشتقائمشهر

خیابان رازی به سمت حریم راه آهن قائم محلهقائمشهر و فاینانس3کارخانه نساجی قائمشهر

پرورش- پارسا- خ عدالت - خ بابل قائمشهرکوچکسرا- کمربندی شمالی قائمشهر

ظرافت- خ جویبار - کمربندی شمالی قائمشهرخ کوچکسرا- کمربندی شمالی - شانزده متری دوم قائمشهر

گلوگاه

- ضلع شمالی جاده گلوگاه به گرگان تا دریا 63 از پست 

ضلع شرقی کمربندی شرقی تا انتهای حوزه استحفاظی 

گلوگاه

گلوگاه

 ضلع جنوبی جاده گلوگاه به بهشهر تا پل 63از پست 

خلیل شهر محوری های کشاورزی تیله نو ،سراج 

محله و ران

کارخانه دخانیات وشهر سورک روستای انجیل نساممیاندرودفرودگاه بین المللی میاندورود و دشت نازمیاندرود

نکا و روستای کلت1شهرک صنعتی فازنکا
روستای آبلو و طالب آباد و جاده هزار جریب از 

روستای کلبستان تا چلمردی

(تا روستا9)روستاهای هزار جریب نکاروستاهای هزار جریبنکا
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نکا
دادگستری و بیمارستان تامین اجتماعی و روستاهای 

اوما و قلعه سر و کوهسارکنده
سمت چپ جاده دریا تا روستای بایع کالنکا
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آدرسشهرستانآدرسشهرستان

جاده ی قدیم شاد محلآملمسیر جاده ی قدیم الی روستای وسطی کالآمل

MDFشرکت آملاز جاده قدیم بابل تا بلوار مدرسیآمل

پادگان رینهآملخیابان نور گلشهر پنجم و تجن جارآمل

جاده ی هراز روستای پلورآملشهرک صنعتی بابکانآمل

دانشگاه شمال و بیمارستان امام خمینیآملجاده ی هراز از بایجان الی رینهآمل

شرکت چاپ اسکناسآملشرکت نساجی بابکانآمل

مسیر جاده ی قدیم الی روستای بلیرانآملشهر رینهآمل

آملمسیر جاده ی ولیسده الی روستای کوسه رزآمل
مسیر خیابان نور به سمت ایستگاه چمستان سمت چپ 

خیابان

شهرک صنعتی امام زاده عبداهللآملشهر امام زاده عبداهللآمل

انتهای محل-مظفرکالبابلعلیشاه-تاری محله-امین آباد-اندیکال-نوایی کال-هالل کالبابل

21:00-23:0023:00-24:00
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بابل
از پست کله بست تا میدان پازواری و روستای راه کال و نی کال و 

تاج الدوله
بابل

دانشگاه آزاد بابل و روستاهای منطقه جاده قائمشهر و 

محدوده ترمینال شرق

حکیم آباد پشت دانشگاه فنی خیابانهای مصلیبابل و حیدرکال و بلوار نژاداکبر تا آغوزبن14فیضیه بابل

بابلخ تختی ضلع شمالیبابل
انتهای بلوار مادر مسکن مهر اوشیب و کوچه جنب پست 

اوشیب و شهرک پزشکان

کارخانه بابل مالمینبابلعالی زمین-معلم کال-شوبکال-کرکنار-پترودپیبابل

از چهارراه گله محله تا ایستگاه آملبابلبین خ اصلی و کمربندی تمامی شهربابل

بابل
خ استادیوم و از چهارراه امیرکبیر تا چهارراه گله محله و پشت 

مخابرات استان و نوعلم
خ بازار از چهارراه شهدا تا سنگ پلبابل

مرزیکالبابلشهرک صنعتی منصورکندهبابل

از میدان بزاز تا کتابخانه روحانیبابل15بلوار مادر و انتهای ارشاد بابل

 متری12-سه راهی شیادهبابل شهریور تا شهربانی و پست سینما آزادی17میدان بابل

بابلهلیدشت-جاده بابلکناربابل
 شهرک توحید تا اوقاف و 16 و 28مهدی آباد توحید 

چاله زمین

بابل
 و ضلع شمالی 2 و 1روستاهای محمد آباد و رمنت و ولی عصر 

سلطان محمدطاهر
بابل

از ابتدای جاده کیاکال تا روستای کپورچال و استردیکال 

و منصورکنده
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شهرک ساحلی+خیابان محبوبی+9و8و7و5و4پارکینکبابلسرمنطقه صنعتی کیانا+ شهرک صفائیه+روستای اسالم آبادبابلسر

بابلسر
 - ( الی میدان کیخامحله1هادی )ضلع شمالی هاد شهر 

روستاهای اسفندیار محله و رودبست و سادات محله
بابلسر

-روستاهای ولیکرودپشت- میدان کیخامحله الی روستای رزکنار

-میانبال-کونر-شرامتان- نصرت کال-خشکرود-قادی محله

کوچه امام زاده حسن و سی ان - کاریکال-رزکنار-شاره-دوغیکال

جی قادی محله

بابلسر

کوچه -ورودی میربازار الی میدان کیخامحله- ضلع جنوبی کله بست

شرکت بهین -شرکت میناگر- ورودی میربازار الی سنگ پل- حافظ

از کوچه باغ مجنون الی ابتدای خیابان فرهنگیان- کیفیت

بابلسر

همت +کوچه آزانس مرکزی +ضلع غربی میاندشت

خ شهید +خ امام از اداره برق تا میدان بسیج+ آیاد

محمدزاده

بهشهر
میدان قائم به سمت کمربندی بهشهر و خیابان اشرفیه اصفهانی و 

خیابان شهید صاداتی و آشکاران
جویبار

-پمپ بنزین کاویانی چوباغ-طرح سالمسازی دریا 

میانملک،امامزاده محمود،شاهین خزر

جویبار(تا روستا42حدودا )روستاهای هزار جریب بهشهر
- ادارت بخش کوهی خیل -کارخانجات  شهرک صنعتی

شهر کوهیخیل

خیابان پیروزی و صباساریالریم ،زرینکال،رنگریزمحله،کیامحله-پمپ بنزین موسویجویبار

جویبار
- خیابان کالگرمحله ،باغبانمحله -  مرکز بهداشت کالگرمحله

جاده بیزکی، جاده میانده-کالگرمحله
ساری

سمت راست بلوار کشاورز بسمت کیاسر، کلیه مناطق تحت 

هرداری شمس، کوچه =راسته پارک شع: پوشش از جمله

طالقانی، آهی دشت، مهدشت، کوچه شهید ساالری ، اسبورد تا 

جنب چایخانه بلوط

ساری

کمربندی جنوبی بسمت جاده قائم شهر سمت راست  از جلوی پست شهید نیک 

مهر، کلیه مناطق تحت پوشش  سه راهی میانرود بسمت دخانیات، کوچه تقوی، 

طبری، کوچه ارشاد، کوچه شهید صدرایی، کوی اتحاد، کوچه نوذری، اداره 

دخانیات تا سروینه باغ

روستاهای دهستان پشتکوهساری

سد شهید رجایی و الرماساریشهر کیاسرساری

2کارنجات شهرک صنعتی ساریروستاهای بخش دودانگهساری

ساریایستگاه پمپاژ آب شرب روستایی جویبارساری
- ماهفروز محله -شیخ علی محله - روستای آکند 

صالح آباد- سوزنک - مزر رود - قادیکال 
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ساریبلوار پاسداران سمت راست از ترمینال غرب تا دور میدان امامساری

- کلینیک سپاه - بیمارستان بوعلی - بیمارستان نیمه شعبان 

- دیوان محاسبات - اداره بازرگانی -  کلینیک دکتر شهیدی 

- صنایع معادن - اداره اوقاف - سازمان تامین اجتماعی 

کوی پاسدار- کوی شهید مطهری - کوی رفیعی 

ساری

گارد جنگل به میدان امام به سه راه جویبار و کمربندی غربی تا نرسیده 

- فرمانداری - به میدان خزر و خ فلسطین و خ عبوری و بلوار آزادی 

بیمارستان امام

ساری
- سمسکنده - طاهرده  _حسین آباد - همت آباد 

قرتیکال- هوال - قسمتی از امور جنوب ساری 

ساری
 کیلوولت آفاقیان  راسته ریل راه آهن بسمت بلوار 63از پست 

 کربال25جام جم تا خ جام جم جنب حسینیه 
ساری

گارد جنگل به میدان امام به سه راه جویبار و کمربندی غربی 

بهداشت خ - تا نرسیده به میدان خزر و خ شهبند و ترک محله 

دانشگاه امام محمد باقر و مخابرات ترک محله- شهبند 

ساری

بلوار پاسداران سمت راست از ترمینال غرب تا  بلوار آزادی جنب 

عمارت شهرداری وکوی آزادی، خ نزهت و بعثت  و کلیه  مناطق 

تحت پوشش

ساری

بخش از خ قارن  کوچه ازادگان، منطقه قلیچ تا بخشی 

از خ فرهنگ مدرسه راهنمایی فردوسی خ حافظ و 

سعدی تا جنب مسجد جواد آل محمد

ساری6خیابان فرح آباد - خیابان قائمساری

بلوار خزر و میدان خزر تا سر کوچه فرجی و خ 

- مجتمع طوبی  - 21طبرستان و وصال تا وصال 

دانشگاه امام محمد باقر

مسیر روستای چالوساریروستاهای منطقه خانقاه پی وسنگدهسوادکوه

ساریکل شهر شیرگاهسوادکوه

بلوار کشاورز سمت راست بسمت پل هوایی کلیه مناطق  تحت 

 20راسته ریل راه اهن،  راسته بلوار داراب، : پوشش از جمله

متری اول و دوم، کوی پیوندی، بخشی از خ سعدی، بخشی از 

،2خ صبا تا کوچه صبا

انتهای قرق و خیابان شفاساریکارخانه ذغال شوییسوادکوه

کارخانه سوله طبرستانسوادکوهکنسرو- خ ساری حد فاصل میدان جانبازان به طالقانیقائمشهر

معدن کارمزدسوادکوهپاساژ سجاد ابتدای خ تهران به سمت مصلی نماز جمعهقائمشهر

فریدونکنارک ولیعصر کوی ظرافت- ابتدای شرافت قائمشهر

از وسط روستای شیرمحله تا بیشه محله بزرگ ، بیشه محله کوچک، 

نواحی محله بزرگ و کوچک ، طوله سرا ، بهنمد، منقارپی، 

(جاده خط جدید )کالگرسرا، جزین، زاهدکال، کریم کال، اسبوکال،
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مهمانسرا- کوی کشاورزی- کمربندی شمالی قائمشهرچپی- گل افشان - آهنگرکال - قادیکال- حریم راه آهن قائمشهر

ابتدای خ ساری  پست پاساژهادی و سپهرقائمشهرملک کال- اسکندر کال- کمربندی غربی قائمشهر

گلوگاه
 ضلع جنوبی جاده گلوگاه به بهشهر تا پل خلیل شهر 63از پست 

روستاهای ریحان آباد ،قلعه پایان
قائمشهر

سید - ریکنده - کوتنا - ساروکال- شهرک یثرب 

ابوصالح

الکپل- جنید - قراخیل - جاده بابل قائمشهرکارخانه الله شهر سورک روستای اسرم جامخانهمیاندرود

-پرورش ماهی میاندرودمرغداری و کارخانجات ، روستای بادله و کیاپی و اسبوکالمیاندرود

بزمین آباد وحلمسر و آسیابسر-روستای ماکرانمیاندرودپرورش ماهی شهید رجایی وروستا برارده و صائبی  ودنمیاندرود

نکا
سمت چپ خیابان انقالب به سمت ساری تا روبروی اداره برق نکا 

و کوچه سجادیه و دوگنبدان
کار خانه روغن غنچه اختصاصیمیاندرود

نکا2شهرک صنعتی فازنکا
تا سه راه الغدیر و روستاهای 1از سمت چپ پست نکا

جاده حسین آباد

نکا
روستاهای نودهک و میدان اما حسین سمت راست 

خیابان و کوچه صفائیان و آرامگاه

روستاهای هزار جریبنکا

نکا
خیابان راه آهن وسمت چپ خیابان انقالب از اداره برق 

تا میدان امام حسین

روابـط عمومی شرکت تـوزیع نیروی  

 بـرق مـازندران  
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