
 ساعت قطع آمل شهرستان  ردیف

1 

 مسیر کالکسر و روستا های هلی کتی الی تجنک

 شرکت دیزل

 ،روستای کنسی 61بلوار بسیج، الله 

 52تا فجر و بلوار شیخ فضل اهلل نوری، 8و فجر 4از کوچه مرمر تا فجر 

 مسیر کمربندی هزار سنگر به کالکسر الی روستای سورک

 از بلوار آزادگان الی میدان صدف

 بهمن 1مسیر چاگسر الی میدان 

 جاده ی هراز از پست نیما الی بایجان

 مسیر خیابان امام خمینی و میدان هفده شهریور

11:11-0:11 

 مسیر کالکسر اطراف میدان بار 2

 عد از میدان قائممسیر خیابان هراز ب

 مسیر خیابان جدید آمل به بابل سمت راست و کمربندی هراز 

 مدرسه طالقانی سراه نو تا فرهنگ شهر

 مسیر جاده ی جدید آمل به بابل سمت راست

 مسیر کوچه ی یگانه الی شهرک مروارید

 شرکت فذا

 مسیر جاده ی فریدونکنار الی مریج محله

 دانشگاه آیت اهلل آملی

10:11-11:11 

 23و  25مسیر خیابان طالب آملی دریاهای  0

 مسیر خیابان شهید مدرس و کوچه ی پمپ بنزین هراز 

 مسیر جاده ی جدید آمل به بابل تا قلعه کش

راه اسپه کال به سمت بلوار 4شهریور، رضوانیه تا  61از سینما بهمن تا بیمارستان 

 طبری به سمت بلوار امام خمینی

 ر کال الی روستای داوود کالروستای اجبا

 مسیر شهرک صنعتی آبسکون الی روستای معصوم اباد

 شهرک صنعتی امام زاده عبداهلل

 شهر دابودشت

 سبزه میدان اداره شهرداری و ساختمان اداره ی برق

10:11-10:11 

 مسیر جاده ی امام زاده قاسم الی روستا های پنج کتی 4

 مسیر جاده هراز الی فرعی پرن

 مهر ابتدای جاده هارون کال مسکن

و قسمتی از پاساز اخوان، بانک و بانک ملت تا  2از روبروی اداره برق آمل تا ایثار

 شهرداری، پاساژ بزرگ و پاساژ پردیس

 مسیر خیابان امام رضا و کوچه ی شاکری

 مسیر روستای کمانگر کال الی روستای عظیم آباد

 شرکت فتا

 مسیرجاده ی فریدونکنار

 ان امام رضابیمارست

 

10:11-10:11 

00-4-20مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ) خاموشی برق ( شرکت توزیع  برق مازندران مورخ  



 

 ساعت قطع آمل شهرستان  ردیف

0 

 مسیر جاده ی قدیم الی روستای وسطی کال

 از جاده قدیم بابل تا بلوار مدرسی

 از جاده قدیم بابل تا بلوار مدرسی

 شهرک صنعتی بابکان

 از جاده قدیم بابل تا بلوار مدرسی

 جاده ی هراز از بایجان الی رینه

 بابکانشرکت نساجی 

 شهر رینه

 مسیر جاده ی ولیسده الی روستای کوسه رز

 شهر امام زاده عبداهلل

10:11-10:11 

6 

 جاده ی قدیم شاد محل

 MDFشرکت 

 پادگان رینه

 جاده ی هراز روستای پلور

 بیمارستان امام خمینی دانشگاه شمال و

 شرکت چاپ اسکناس 

 مسیر جاده ی قدیم الی روستای بلیران

 مسیر خیابان نور به سمت ایستگاه چمستان سمت چپ خیابان

 شهرک صنعتی امام زاده عبداهلل

 

21:11-10:11 

0 

 مسیر جاده ی اوجی اباد و سرخرود 

 مسیر خیابان طالب آملی و خیابان نور

 ساحل الی میخران مسیر اطراف رسنوران

 مسیر شهر دابودشت

 مسیر راه و ترابری الی روستای نوده هراز پی

 شرکت چاپ اسکناس 

 شهرک صنعتی امام زاده عبداهلل

 مسیر خیابان نور و اداره ی اطالعات

20:11-21:11 

8 

 مسیر پایین بازار و خیابان امین طبرسی

 و ساکت تبار  22مسیر دریای 

 هزار سنگر سمت راستمسیر کمربندی هراز به 

 شهریور 61شهریور تا روبروی اداره برق آمل و خیابان  61میدان 

 مسیر بلوار بنفشه و میدان صدف

 مسیر جاده سورک الی سه راه واسکس

 شهر امام زاده عبداهلل

 مسیر جاده ی هراز از پل چالو الی پست نیما

 مسیر خیابان هراز  اداره ی فرمانداری

 چاه های آب شرب بابل مسیر جاده ی قدیم و

 

24:11-20:11  

00-4-20مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ) خاموشی برق ( شرکت توزیع  برق مازندران مورخ  



 

 ساعت قطع شهرستان بابل ردیف

1 

 فرهنگ شهر و سادات محله+ اسبوکال+ سر پل محمد حسن خان+

 گتاب-گلچوب-گاوانکال-کالسید - 4-2-5-6اطاقسرا شماره

 کبریا کال(-شیردارکال-بالف کال-ابتدای پست تا قرآن تاالر)گاوان کال

  68کوچه انتقال خون بوستان 

 از میدان اوقاف تا حمزه کال 

 ابتدای ورودی متی کال

11:11-0:11 

 خیابان  شهید سرگرد قاسمی-فلکه کشوری 2

 پینک-دیوا عمران-دیوا ملکشاه

 چفت سر+ شهرک نیلوفر+شهرک آزادگان-و غربیدرونکال شرقی 

 از میدان کشوری تا کارگر ضلع شمالی

 کمربندی امیرکال و کبوتردان و خرد مرد تا عزیزک

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

 

 

10:11-11:11 

0 

 

 شهرک بهاران و شهرک های ساحلی و شهرک طالقانی

 بزاز تا چهارراه دانش از میدان

 تا میدان حمزه کال و از میدان حمزه کال تا پارک شادی 5از پست بابل 

 شهرک صنعتی بابلکنار

 ابتدای پل گلوگاه)منطقه جنگلی و کوهستانی(

 شهرک صنعتی بابلکنار

 کمربندی شرقی از میدان کشوری تا میدان بزاز

 ادمال-بادفیروز آ-گنج کال-گلوگاه-تهمتن کال-تشون-پوست کال

 62کوچه دانش-خیابان اکبرین

 

10:11-10:11 

4 

 و دارالشفاه 6سرداران 

 از میدان حمزه کال تا چهارراه امیرکبیر+ شهرک نیلوفر + شهرک چمران+ شهرک آزادگان

 شهرک صنعتی+سر پل محمدحسن خان-کاشیکال-بندپی شرقی

 مسیر جاده ی فریدونکنار الی مریج محله

 سنگرودپی-پاریکال-سفید طور-غربیناریوران -کاشیکال

 اوشیب و امیرکبیر غربی و شرقی

 خیابان پرستار

 میدان والیت)هالل احمر (

 23حسینی -خیابان شهید صالحی
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 ساعت قطع شهرستان بابل ردیف

0 

 علیشاه-تاری محله-امین آباد-اندیکال-نوایی کال-هالل کال

 پازواری و روستای راه کال و نی کال و تاج الدولهاز پست کله بست تا میدان 

 و حیدرکال و بلوار نژاداکبر تا آغوزبن 64فیضیه 

 خ تختی ضلع شمالی

 عالی زمین-معلم کال-شوبکال-کرکنار-پترودپی

 بین خ اصلی و کمربندی تمامی شهر

 نوعلم خ استادیوم و از چهارراه امیرکبیر تا چهارراه گله محله و پشت مخابرات استان و

 شهرک صنعتی منصورکنده

 و ضلع شمالی سلطان محمدطاهر 5و  6روستاهای محمد آباد و رمنت و ولی عصر 

 

10:11-10:11 

6 

 انتهای محل-مظفرکال

 دانشگاه آزاد بابل و روستاهای منطقه جاده قائمشهر و محدوده ترمینال شرق

 حکیم آباد پشت دانشگاه فنی خیابانهای مصلی

 مادر مسکن مهر اوشیب و کوچه جنب پست اوشیب و شهرک پزشکانانتهای بلوار 

 کارخانه بابل مالمین

 از چهارراه گله محله تا ایستگاه آمل 

 متری 65-سه راهی شیاده

 از ابتدای جاده کیاکال تا روستای کپورچال و استردیکال و منصورکنده

 

21:11-10:11 

0 

 قسمتی از ستار-هفت تن

 هریکنده-ج قائمشهر

 بهمن و پارک نوشیروانی 55 شهرک

-پایین سرست-تاریکال-ارمک-حاجیکال-نجار-سوربن-دالورکال-درزیکال آخوندی-مالکال

 کشتله میدانسر-سیدکال

 هفت محل مرزن آباد و مسکن مهر آرزو

 از پل موزیرج تا ترمینال برون شهری ضلع شمالی

 داخل شهر امیرکال ضلع غربی تا میدان پازواری + موزیرج غربی

 نرسیده به خردونکال-جاده جدید آمل

 جنب انبار غله-نرسیده به روشن آباد-بلوار کشاورز

20:11-21:11 

8 

 کتی غربی-پیام نور-منطقه خداداد-روبرو فرهنگ شهر-ج قائمشهر

 همت آباد و تفکیکی مخابرات 6تا بسیج  5از پست بابل 

 صابق-شیخ محله-آهنگرکال-نوشیروانکال-سادات محله-خراسان محله

 پی نماز-بلوک رودپی-ارکا-لدار-امام زاده عباس-رستم کال

-کفشگرکال-باال سرست-پایین درزیکال-دالورکال-سیاهکال محله غربی-درزیکال نصیرایی

 کاسمانکال-زعفرانکال-بنگرکال

 شهید آباد

 از میدان کشوری تا کمربندی جدید ضلع شمالی

 شهرک بهزاد آغوزبن بیشه سر لنگور و عزیزک

 ایتدای جاده آمل تا سر جاده سپاه دانش و جاده سپاه دانش تا سه راهی پیچاکالاز 

 

24:11-20:11  
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 ساعت قطع سرشهرستان بابل ردیف

1 
 ضلع جنوبی جاده دریاکنار+روستای اجاکسر+جاده نوخط + روستای سادات محله

 خیابان شهید بهشتی + خیابان جباری+بخشی ازضلع شمالی  بلوار ذوالفقاری

 

11:11-0:11 

2 

خیابان تا میدان معلم+ خیابان فلسطین+بخشی از  65خیابان پاسداران از کالنتری 

 شریعتی + شهرک میرزائی

 ضلع جنوبی روستای باقرتنگه+بلوار بسیج+خ امام زاده ابراهیم و پشت امام زاده ابراهیم

 شرکت پلی بافت

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

 

10:11-11:11 

0 

 اوکسربلوار نیروی هوائی+ چهارصد متری باقرتنگه +روستای 

 1و2و5و6دادگستری+پارکینگ -اداره کل شیالت-بیمارستان شهید رجائی)سرطانی ها(

بیمارستان شفا+اداره آب و فاضالب+اداره برق+ضلع شرقی میاندشت + پشت اداره برق 

 +پشت بیمارستان شفا

 

10:11-10:11 

4 

بابل هتل میزبان+خ شهید طالبی +روستاهای آرمیچکال+علی آباد+ضلع غربی روستای 

 پشت+ کوچه اداره گاز

پایین -روستاهای باال احمدکال-کوچه مدرسه ورزیده کار-خیابان فرهنگیان هادی شهر

 شرکت فرش موکت بابل-شرکت مازی نور -قلعه کتی-شورک -احمدکال

 

10:11-10:11 

 روستای اسالم آباد+شهرک صفائیه+ منطقه صنعتی کیانا 0

روستاهای اسفندیار محله و  -میدان کیخامحله( الی  6ضلع شمالی هاد شهر )هادی 

 رودبست و سادات محله

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

از کوچه باغ مجنون  -شرکت بهین کیفیت-شرکت میناگر -میربازار الی سنگ پل

 الی ابتدای خیابان فرهنگیان

10:11-10:11 

 +خیابان محبوبی+شهرک ساحلی9و8و1و2و4پارکینک 6

-قادی محله-روستاهای ولیکرودپشت -میدان کیخامحله الی روستای رزکنار

 -کاریکال-رزکنار-شاره-دوغیکال-میانبال-کونر-شرامتان -نصرت کال-خشکرود

 کوچه امام زاده حسن و سی ان جی قادی محله

+ خ امام از اداره برق تا ضلع غربی میاندشت+کوچه آزانس مرکزی +همت آیاد

 میدان بسیج+خ شهید محمدزاده
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 ساعت قطع شهرستان بابلسر ردیف

 شهرک دریا کنار روستای تازه آباد و بخشی از روستای کاله ضلع جنوبی 0

روستاهای تازه آباد ضلع جنوبی روستای کاله+کریم کال+منگالب+پارو 

 جنوبی شهر بهنمیرو باال محله بهنمیرمحله+گالشکال+سرخدشت+ضلع 

 کل مسیر نوار ساحلی تا خیابان معلم و مصلی وخیابان ماشین سازی پدافند هوائی بابلسر

شهرک صنعتی شورک+وشرکت پلی بافت و فراصنعت+ضلع شرقی جاده بابلسرو 

 ضلع شرقی روستای بابل پشت
 

20:11-21:11 

 خیابان نخست وزیری و امیرمازندرانی 8

شمالی جاده دریاکنار+شهرک فرهنگیان +شهرک گلها+خ گلچین سرا+خ  ضلع

 متری اول ودوم شهرک قائم53موالنا+

ضلع شمالی شهر بهنمیر+روستاهای داربدین+ازنوا+روشندان+عربخیل+ضلع 

 شمالی روستای کاله

دانشگاه مازندران+ضلع شمالی روستای باقرتنگه+ ضلع شمالی بلوار 

 یه +علی آباد میر+خیابان امیر مازندرانیذوالفقاری+بلوار علو پا

 

24:11-20:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ساعت قطع هشهرشهرستان ب ردیف

1 

 صحرای رستمکال، کوهستان،گرجی محله ودانشگاه آزاد بهشهر  

بهشهر واز ابتدای جاده زاغمرز  5وصنعت و شهرک صنعتی فاز جاده دانشگاه علم 

 تا ابتدای حسین آباد

از ابتدای پست هاشمی نژادزاغمرز   میدان هاشمی نژاد تا عسگرآباد) یکه توت 

 ،زاغمرز وامیرآباد(

 کمربندی روبروی هتل شادزین تا روستاهای رکاوند وتا انتهای  کالک

11:11-0:11 

2 

 کوهستان،گرجی محله ودانشگاه آزاد بهشهرصحرای رستمکال، 

بهشهر واز ابتدای جاده زاغمرز  5جاده دانشگاه علم وصنعت و شهرک صنعتی فاز 

 تا ابتدای حسین آباد

از ابتدای پست هاشمی نژادزاغمرز   میدان هاشمی نژاد تا عسگرآباد) یکه توت 

 ،زاغمرز وامیرآباد(

 رکاوند وتا انتهای  کالک کمربندی روبروی هتل شادزین تا روستاهای

10:11-11:11 

0 

 خ ابوعمار وخ ساداتی و مفتح تاابتدای بیست متری امت 

 ایستگاه گاز

 –قسمتی از انتهای خیابان امام  -ازابتدای خیابان شهید مدنی تا چهارراه گرگان

 خیابان هنر

10:11-10:11 

4 
 5شهرک صنعتی فاز 

 میدان شیروشهرک صنعتی بهشهر

 عباس آباد تا چهارراه گرگاناز عبور 
10:11-10:11 

0 

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

 صاداتی و آشکاران

 تا روستا(45روستاهای هزار جریب )حدودا 
21:11-10:11 

6 

 از ابتدای خ شهید باقری تاخ شهید رجایی

 بهپاکشهریور، سنگ ذغال تا کارخانه  61خ 

 از زیرگذر گرجی محله  تاشهررستمکال پایین جاده تا دانشگاه آزاد کلت نکا

 از میدان بار تا  خیابان قائم وخ جمهوری تا چهارراه گرگان

20:11-21:11 

0 

 از ابتدای جاده زاغمرزتا روستای حسین آبادوهلل مرزوآنتن های کشاورزی

 خیابان فرودگاه، گراییل محله وفراشمحله

 شماره یک تاگراییل محله ، زیروان تاانتهای شهیدآباد از پست

 ایستگاه گاز

 دانشگاه پیام نور-اکریلتاب -بهمن55مسیر کارخانه های نئوپان 

24:11-20:11 

8 

 کمربندی پایین جاده تا انتهای روستای امامده 

 از ابتدای خیابان امام  تا کمربندی

هاشمی نژاد تا نرسیده به ابتدای از ابتدای پست هاشمی نژادزاغمرز   میدان 

 حسین آباد )روستاهای یعقوب لنگه،نمکچال زینوند ومهدی آباد

 روستای التپه،سارو ،پاسند،خلیل شهر

24:11-20:11 
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 ساعت قطع شهرستان جویبار ردیف

1 
 شیب آبندان،سیدکال،حاجیکال،آزان،-مرغداریها

 روستاهای دونچال انارمرز و گلدشت وانبارسر -دانشگاه آزادجویبار

 
11:11-0:11 

2 

 روستاهای سیدزین العابدین،آستانه سر،زغالمنزل،میستان-مرغداریها 

-امام)ره(خیابان -نیروی انتظامی -بیمارستان عزیزی-فرمانداری-حوزه شهری 

 سراجکال،باالمحله،فقیه محله

 

10:11-11:11 

0 
 جاده کیاکال مناطق کشاورزی سروکال،شرکت سروبتن-پمپ بنزین بابایی

 جوانمحله -خیابان شریعتی-خیابان بحر خزر  -آب و فاضالب-شهرداری-سپاه

 
10:11-10:11 

4 
 سروکال،دیوکال،دیوکالالیمون-پادگان شهید محالتی

  سالن حاجی زاده جویبار -شهرک صنعتی کارخانجات  
10:11-10:11 

0 

، مرکز بهداشت کالگرمحله الریم ،زرینکال،رنگریزمحله،کیامحله-پمپ بنزین موسوی

 ،خیابان کالگر محله باغبان محله ، کالگر محله ، جاده بیزکی ، جاده میانده 

 
10:11-10:11 

6 
 میانملک،امامزاده محمود،شاهین خزر-چوباغپمپ بنزین کاویانی -طرح سالمسازی دریا 

 10:11-21:11  شهر کوهیخیل -ادارت بخش کوهی خیل -کارخانجات  شهرک صنعتی

 21:11-20:11  میارکال،صفرخیل،گلیرد،پهناب،مشک آباد -هتل سامان -پمپ بنزین ورشویی  0

8 
 اسماعیلکالبزرگ و کوچک،کله بن ،فوتم ،بیزکی،میانده،-مرغداریها

 
24:11-20:11 

 

 

 

 

 

00-4-20مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ) خاموشی برق ( شرکت توزیع  برق مازندران مورخ  



 

 ساعت قطع ساری شهرستان  ردیف

1 

 سد شهید رجایی و الرما

 روستاهای باالملیک  و مناطق تحت پوشش آن

نیک مهر تا کمربندی جنوبی بسمت جاده قائم شهر سمت چپ از جلوی پست شهید 

، روستای 5و6، کلیه مناطق تحت پوشش از جمله: گلچینی 5پمپ بنزین جدید فاز 

 میانرود، تلوباغ، پایین سنگریزه، باال سنگریزه، جاده قدیم میانرود.

 روستاهای دهستان گرماب

 گیله کال  -رگندشت  -کارکنده  -حاجی آباد  -آبکسر  -عیسی خندق 

 و ....گردشی   -روستاهای علمدارده 

چاه  -چاه آبا امامزاده عباس  -شهرک سپاه  -شهرک زیتون  -شهرک استانداری 
  -ولشکال  -اردشیر محله  -معلم کال  -روستاهای گلما  -آب منطقه روستاهای اطراف 

 شاهفرا   -امامزاده خلیفه  -جره سر  -کلمر  -روستاهای دازمیر کنده 

کلیه مناطق تحت پوشش، کوی طالقانی  بلوار امام رضا سمت راست تا پل ذغالچال

 اول و دوم ، کوچه غفاری، پلیس راه، بخشی از کوی لسانی تا ابتدای کوی جوادیه

 -دانشگاه آزاد  -انتهای پل خزر کمربندی غربی به سمت میدان خزر و جاده دریا 

 استخر برق -باشگاه برق  -دانشگاه ادیب 

 یاداره مخابرات خیابان انقالب و استاندار

11:11-0:11 

2 

 شهر هوالر، پایین هوالر و باال هوالرو روستاهای علوی کال و مسیر

 آب منطقه ای یا سازمان آب  -از گارد جنگل تا پاشاکال 

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

 باالدزا، تا عبور گنبدمخابرات والیت،  -پوشش از جمله: کوی غفاری، پایین دزا  

 روستاهای الال و خلرد و ...

 امره و... -سلیم بهرام  -روستاهای هوالر 

 -امامزاده عباس  -کوی احمدی آزاد  -پمپ بنزین  -بلوار امام رضا ضلع شمالی 

 ذغالچال  -کوی شهید قاسمی  -کوی جهانپیما 

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

 درمانگاه ابوالفضل -مصلی  -به سمت ابتدای بلوار طالقانی 

 ابتدای قرق  تا میدان تره بار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:11-11:11 

00-4-20مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ) خاموشی برق ( شرکت توزیع  برق مازندران مورخ  



 

 

 ساعت قطع شهرستان ساری ردیف

0 

 ماسه شمس کت شنشر

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.

حت پوشش از : ازمقابل سمت چپ بلوار کشاورز  بسمت پل هوایی کلیه مناطق ت
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

 شرکت چسپ ساز 

ز جاده ساری نکا راسته پمپ گاعداز پل ذغالچال سمت راست   جاده ساری نکا ب

بورز، نادری تا جنب رستوران حاج حسن، پارک شهید زارع تا روستاههای اس

 روستاهای زرین آباد علیا وزرین آباد سفال بندافروز، خارکش

 منطقه آب انبار نو

 شرکت آرین سینا 

 کارخانه الله شهر سورک روستای اسرم جامخانه

 ژرضا  المی( تا جنب پاسابازار نرگسیه و شهید رجایی، مسجد جامع تا خ نادر)جمهوری اس

10:11-10:11 

4 

 پهنه کال و دروار تا ارزفون، روستاهای شکتا و سنگتراشان

الزمان ، کوچه بلوار کشاورز سمت چپ بسمت پل هوایی کلیه مناطق  تحت پوشش از جمله:  کوی صاحب 

بخشی از خ پژمان،  تا جنب مدرسه ابوالفضل تا بخشی از کوچه شهید براری، بازار روز راهبند، مخابرات شهید قندی، 

 راهنمایی قائم مقام و خانه های سازمانی نیروی انتظامی

بلوار کشاورز سمت راست بسمت پل هوایی کلیه مناطق  تحت پوشش از جمله: کوی چمران ، کوی 

صادقیه، خ سپاه، شهرک شهرداری، کوچه صالح، خ شهدای محراب تا سه راهی جوادیه و پل گردن، منبع 

 زمینی. آب

 سید آباد  -روستاهای الوار خیل  -پمپ گاز جعفری  -آبمال  -دانشگاه کشاورزی  -شرکت آنتی بیوتیک  

 پایانه مسافر بری  -پمپ گاز شهرداری  -معلم کوچه مدیریت  -کمربندی شرقی ضلع جنوبی 

رات شهدا خ قارن سمت چپ تاکوچه اکبری و کوچه جعفریان، خ فرهنگ ، کوچه دو مهری، بانک صاد

 راسته بلوار طالقانی تا ابتدای باغ سنگ جنب مجتمع گلیم فروش

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 شیمی 

 علی کتی  -مسکن مهر  -میارکال  -ماچک پشت  -تیرکال  -مفتی کال 

 133 -تصفیه خانه عالیواک  -میدان خزر به سمت جاده دریا تا روبروی دانشگاه آزاد سمت راست 

 آنتی بیوتیک -دانشگاه روزبهان  -دستگاه 

 دفتر نمایندگی والیت فقیه -اداره پست  -آتش نشانی  -خ مالمجدالدین و پشت آتش نشانی 

10:11-10:11 

0 

کمربندی جنوبی بسمت جاده قائم شهر سمت راست  از جلوی پست شهید نیک مهر، کلیه خ 

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

 شهر کیاسر

 روستاهای بخش دودانگه

 پمپاژ آب شرب روستایی جویبار ایستگاه

 بلوار پاسداران سمت راست از ترمینال غرب تا دور میدان امام

کیلوولت آفاقیان  راسته ریل راه آهن بسمت بلوار جام جم تا خ جام جم جنب  12از پست 

 کربال 52حسینیه 

وی بلوار پاسداران سمت راست از ترمینال غرب تا  بلوار آزادی جنب عمارت شهرداری وک

 آزادی، خ نهضت و بعثت  و کلیه  مناطق تحت پوشش 

بلوار کشاورز سمت راست بسمت پل هوایی کلیه مناطق  تحت 1خیابان فرح آباد  -خیابان قائم

متری اول و دوم، کوی پیوندی، بخشی از  53پوشش از جمله: راسته ریل راه اهن،  راسته بلوار داراب، 

 ، 5خ سعدی، بخشی از خ صبا تا کوچه صبا

10:11-10:11 

00-4-20مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ) خاموشی برق ( شرکت توزیع  برق مازندران مورخ   



 انتهای قرق و خیابان شفا

 

 ساعت قطع شهرستان ساری ردیف

6 

 خیابان پیروزی و صبا

سمت راست بلوار کشاورز بسمت کیاسر، کلیه مناطق تحت پوشش از جمله: راسته پارک 

شع=هرداری شمس، کوچه طالقانی، آهی دشت، مهدشت، کوچه شهید ساالری ، اسبورد تا 

 جنب چایخانه بلوط

 روستاهای دهستان پشتکوه

 سد شهید رجایی و الرما

  5کارنجات شهرک صنعتی 

 صالح آباد  -سوزنک  -مزر رود  -قادیکال  -ماهفروز محله -شیخ علی محله  -روستای آکند 

اداره   -کلینیک دکتر شهیدی  -کلینیک سپاه  -بیمارستان بوعلی  -عبان بیمارستان نیمه ش

کوی  -صنایع معادن  -اداره اوقاف  -سازمان تامین اجتماعی  -دیوان محاسبات  -بازرگانی 

 کوی پاسدار  -کوی شهید مطهری  -رفیعی 

دان خزر و خ گارد جنگل به میدان امام به سه راه جویبار و کمربندی غربی تا نرسیده به می

 دانشگاه امام محمد باقر و مخابرات ترک محله -بهداشت خ شهبند  -شهبند و ترک محله 

مجتمع طوبی  - 56بلوار خزر و میدان خزر تا سر کوچه فرجی و خ طبرستان و وصال تا وصال 

 مسیر روستای چالو -دانشگاه امام محمد باقر -

ناطق  تحت پوشش از جمله: راسته ریل بلوار کشاورز سمت راست بسمت پل هوایی کلیه م

متری اول و دوم، کوی پیوندی، بخشی از خ سعدی، بخشی  53راه اهن،  راسته بلوار داراب، 

 ، 5از خ صبا تا کوچه صبا

 انتهای قرق و خیابان شفا

21:11-10:11 

0 

جاده قائم شهر سمت راست و صاحب الزمان، روستاهای گرجی کال و شهرک نوبنیاد و  

 کردخیل و... تا ماهفروجک

 خیابان امام حسین - از پست ساری یک تا میدان خزر
 دور میدان شهرداری، خ شیخ طبرسی، کوچه های بخشنده و نعلبندان تا  انتهای خ ملت، کوچه زراری. 

  5کارنجات شهرک صنعتی 

 -شریف آباد  -سوته  -اسفندان  -ح آباد شهر  فرعدد(  52پالژ های  کناری ساحل )  -

 اسکله تفریحی شهرداری  

بخشی از خ قارن شامل کوچه های کیانی ، کوی مختار، اصفهانی محله، کوچه قیومی تا جنب 

 خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد

خ مازیار، خ خاقانی ،  بلوار عسگری محمدیان تا ابتدای شنبه بازار، سکوی ارتش، خ بقیه 

 66، کوی کارمندان و خ فارابی،  تا بقیه اهلل اهلل

20:11-21:11 

8 

 مسیر سه راه جویبار تا داخل کوی اصحاب

 روستاهای آخور سر و بخشی از مقتی کال  -بهمن  55خیابان 

 تربیت معلم -جهاد  -پست های زمینی شیالت  -بلوار خزر و کوچه ش فرجی و مهدی آباد 

کوی امام خمینی (  -شهرک امام حسین  -کمربندی غربی )شهرک زعفرانیه  -کوی اصحاب 

  -چاه های آب پهناب  -تجنک  -خارمیان  -خاریک  -شهاب لیلیم   -استخر داراب 

انتهای بلوار طالقانی راسته شرکت ایرانیت ) دور میدان هالل احمر( بسمت خ نیما یوشیج ، 

و خ پیروزی کلیه اطق تحت پوشش میدان اول تا  کوچه محتشم خ سلمان فارسی  و کلیه من

 مناطق تحت پوشش تا خ صبا ابتدای کوچه صبا و بخشی از شهرک نصر 

  5کارنجات شهرک صنعتی 

 نصیر آباد  -موزی باغ   -کرد خیل  -آبمال  -پنبه چوله سفلی  -روستا های پنبه چوله علیا 

 -بیمارستان امیر  -ندرانی تا بیمارستان امام بلوار خزر و خ خیام و بلوار امیر ماز

اول و دوم ، کوچه غفاری، پلیس راه، بخشی از کوی لسانی تا بیمارستان امام -دیسپاچینگ 

 ابتدای کوی جوادیه

دانشگاه  -دانشگاه آزاد  -انتهای پل خزر کمربندی غربی به سمت میدان خزر و جاده دریا 

 استخر برق -باشگاه برق  -ادیب 

 اداره مخابرات خیابان انقالب و استانداری

 

24:11-20:11 
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 ساعت قطع شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالی  ردیف

1 
 کل منطقه لفور و قسمتی از شهر شیرگاه قسمت نارنج بن

 کارخانه خزرریس
11:11-0:11 

2 
 روستاهای چای باغ و تپه سر و آبدنگسر

 روستاهای منطقه گدوک و خطیرکوه
10:11-11:11 

0 
 شهرک صنعتی بشل

 روستاهای سرخ کال وحومه -منطقه کنیج کال  -شهریور وخدمات  61خ 
10:11-10:11 

4 

 منگل و مهدی آباد

 شهرک صنعتی بشل

 شهرک صنعتی شورمست

 شهر پل سفید

10:11-10:11 

0 

 روستاهای منطقه خانقاه پی وسنگده

 کل شهر شیرگاه

 کارخانه ذغال شویی
10:11-10:11 

6 
 کارخانه سوله طبرستان

 معدن کارمزد
21:11-10:11 

0 
 منطقه کسلیان -عباسکتی  -جزخانی 

 منطقه زیوال
20:11-21:11 

8 
 معدن کارسنگ

 روستاهای مسیر جاده نظامی
24:11-20:11 
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 ساعت قطع شهرستان فریدونکنار و سیمرغ ردیف

1 
آب فاضالب -سوخته آبندان-سیدمحله-کل منطقه شهریدر شهرستان سیمرغ 

  جویبارترانس های جاده -خراط کال-سنگتاب-روستاهای کوشیکال-روستایی
11:11-0:11 

2 
 )فریدونکنار (  کل مسیر خیابان بهشتی

 
10:11-11:11 

0 

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

  آهنگرکال-کهلودشت-سمناکال-دینه سر-تنبال-پایین دسته-نجارکالی جدید

 ) سیمرغ (

 

10:11-10:11 

4 
سلدوزکالی -قجر تپه-موسی کال-تاالرپشت-سبزی باغ-قدیمروستاهای نجار کال 

 ) سیمرغ ( روستای مالکال-بزرگ و کوچک

 
10:11-10:11 

0 
از وسط روستای شیرمحله تا بیشه محله بزرگ ، بیشه در شهرستان فریدونکنار 

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

 جزین، زاهدکال، کریم کال، اسبوکال،) جاده خط جدید( 
21:11-10:11 
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 ساعت قطع شهرستان قائمشهر  ردیف

1 

 لهمال -کاسگرکال  -جاده جویبار 

 کتی سر -پل هوائی -حریم راه آهن 

 شهرداری cngخ جویبار کوی هفده شهریور به سمت 

 مسیر بلوار امین طبرسی و اطراف امام زاده قاسم

 کمر بندی شمالی روستای پرچیکال و روستای چمازکتی 

 دهکال -کالگرمحله  -جاده کیاکال 

11:11-0:11 

2 

 پائین جاده -افراپل -المشیر -پائین لموک  -جاده ساری 

 ابتدای خ بابل به سمت کفشگر کال

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

 قادیکال ارطه -جاده ساری 

 الزمانک صاحب  -ک توحید -دانشگاه آزاد -خ بابل 

 هردرود -کروا  -کمربندی شمالی 

10:11-11:11 

0 

 کارخانه تخته فشرده

 کمر بندی غربی پشت ترمینال

 ترک محله به سمت پل سه تیر -حریم راه آهن 

 جاده نظامی  روستای خرماکال به سمت باغدشت 

 و فاینانس 2کارخانه نساجی 

 کوچکسرا -کمربندی شمالی 

 خ کوچکسرا -شمالی کمربندی  -شانزده متری دوم 

10:11-10:11 

4 

 کارخانه فرش ساوین

 خ اسکندر کال -طالقانی  -خ تهران 

 حریم راه آهن قائم محله به سمت سیاهکال 

 خیابان رازی به سمت حریم راه آهن قائم محله 

 پرورش -پارسا -خ عدالت  -خ بابل 

 ظرافت -خ جویبار  -کمربندی شمالی 

10:11-10:11 

0 

 کنسرو -فاصل میدان جانبازان به طالقانیخ ساری حد 

 پاساژ سجاد ابتدای خ تهران به سمت مصلی نماز جمعه

 ک ولیعصر کوی ظرافت  -ابتدای شرافت 

 چپی -گل افشان  -آهنگرکال  -قادیکال -حریم راه آهن 

 ملک کال -اسکندر کال -کمربندی غربی 

10:11-10:11 

6 

 مهمانسرا -کوی کشاورزی -کمربندی شمالی 

 ابتدای خ ساری  پست پاساژهادی و سپهر

 سید ابوصالح -ریکنده  -کوتنا  -ساروکال -شهرک یثرب 

 الکپل -جنید  -قراخیل  -جاده بابل 

21:11-10:11 

0 

 شهر ارطه -جاده ساری 

 شهرک احمدی -خ تهران 

 شهرک صنعتی -جاده کیاکال 

 به سمت لیال باد شانزده متری  اول حد فاصل چهار راه آموزش پرورش

 

20:11-21:11 

8 

 نیما -خ ساری حد فاصل میدان جانبازان به طالقانی

 شهرودکال -واسکس -متانکال -هفت تن  -تاالر پشت  -خ تهران 

 جاده نظامی به طرف پارک جنگلی تالر

 خیابان ساری سید محله 

 جاده نظامی روستای سوخته کال به سمت گازیر و گاوان آهنگر

 افراکتی -مهدی آباد لرم  -شمالی کمربندی 

 افراکتی -سنگتی  -سراج کال  -جاده بابل 

24:11-20:11 

00-4-20مازندران مورخمکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ) خاموشی برق ( شرکت توزیع  برق   



 

 ساعت قطع  گلوگاه ، میاندرود ، نکاشهرستان  ردیف

1 

ضلع جنوبی جاده گلوگاه بهشهر تا پل خلیل شهر روستا های خورشیدکال،تیله نو ،  12از پست 

 مهدیرجه )گلوگاه(تیرتاش، لمراسک، ولمازو و 

 55ضلع جنوبی جاده سراسری تا ابتدای کمربندی شرقی خیابان امام تا میدان  12از پست 

 () گلوگاه بهمن انتهای کمربندی غربی خیابان شهید زاهدی 

 ) میاندرود (مسیر کشاورزی روستای اسرم و خانه های سازمنی نکاچوب

 نکا( خ شهرداری و خیابان علمیه تا میدان الله )

 )نکا( سمت راست خیابان انقالب از اداره برق نکا تا میدان امام حسین با روستای دوقانلو

11:11-0:11 

2 

 گلوگاه  روستاهای هزار جریب بهشهر و

ضلع غربی کمربندی شرقی خیابان نواب خیابان طالقانی حد فاصل چهار راه طالقانی تا 

 )گلوگاه(بهمن   55خرداد تا میدان  62کمربندی شرقی خیابان 

 شهرک صنعتی ، مسیر ساحلی پالژهای ساحلی برگه طبقده عزت الدین اناردین

 ) میاندرود( 

 ) نکا(تان امام حسین تا روبروی اداره برق نکا به سمت ساری سمت راست خیابان انقالب و بیمارس

10:11-11:11 

0 

ضلع شرقی کمربندی شرقی تا انتهای -ضلع شمالی جاده گلوگاه به گرگان تا دریا  12از پست 

 (گلوگاه ) حوزه استحفاظی گلوگاه

 (میاندرود )  فرودگاه بین المللی میاندورود و دشت ناز

 (نکا )  روستاهای هزار جریب

 (نکا )  دادگستری و بیمارستان تامین اجتماعی و روستاهای اوما و قلعه سر و کوهسارکنده

10:11-10:11 

4 

کشتارگاه  –شهرک صنعتی  –ضلع شمالی جاده سراسری گلوگاه به بهشهر تا پل خلیل شهر 

 گلوگاه() محوری ران و ساروج بتون –ماکیان 

 ) میاندرود ( نسامکارخانه دخانیات وشهر سورک روستای انجیل 

 )نکا( روستای آبلو و طالب آباد و جاده هزار جریب از روستای کلبستان تا چلمردی

 ) نکا( تا روستا(9روستاهای هزار جریب )

10:11-10:11 

0 

روستاهای ریحان آباد قلعه پایان  –ضلع شمالی جاده سراسری گلوگاه به بهشهر تا پل خلیل شهر 

 )گلوگاه (  سنکیابسر و محوری های کشورزی لمراسک و ریحان آباد

 )میاندرود ( کارخانه الله شهر سورک روستای اسرم جامخانه

 )میاندرود(ورش ماهی شهید رجایی وروستا برارده و صائبی  ودن پر

 )نکا( ق نکا و کوچه سجادیه و دوگنبدانسمت چپ خیابان انقالب به سمت ساری تا روبروی اداره بر

 )نکا( 5شهرک صنعتی فاز

10:11-10:11 

6 

 )میاندرود ( –پرورش ماهی 

 )میاندرود (بزمین آباد وحلمسر و آسیابسر -روستای ماکران

 ) نکا(تا سه راه الغدیر و روستاهای جاده حسین آباد6از سمت چپ پست نکا

شهرک صنعتی  -راست خیابان و کوچه صفائیان و آرامگاهروستاهای نودهک و میدان اما حسین سمت 

 فاز یک و روستای کلت 

 )نکا(روستاهای هزار جریب  

 )نکا(خیابان راه آهن وسمت چپ خیابان انقالب از اداره برق تا میدان امام حسین 

 

21:11-10:11 

0 

 )میاندرود(کارخانجات اسرم جامخانه 

 )نکا(جاده نیروگاه و پالژ وزارت اطالعات 

سه )نکا( سمت چپ جاده نکا به ساری از شهرک شهید عباسپور تا روستای نودهک

مسیر کشاورزی روستای اسرم و خانه های ) نکا (راه زاغمرز تا روستای کمیشان

 ) میاندرود (سازمنی نکاچوب

 نکا( خ شهرداری و خیابان علمیه تا میدان الله )

تا میدان امام حسین با روستای  سمت راست خیابان انقالب از اداره برق نکا

 )نکا( دوقانلو

20:11-21:11 

00-4-20مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ) خاموشی برق ( شرکت توزیع  برق مازندران مورخ   



 ساعت قطع شهرستان گلوگاه ، میاندرود ، نکا  ردیف

8 

 ) میاندرود(کارخانه  چوب  اختصاصی 

مسیر کشاورزی روستای اسرم و خانه های ) نکا (سه راه زاغمرز تا روستای کمیشان

 ) میاندرود (سازمنی نکاچوب

 نکا( خیابان علمیه تا میدان الله )خ شهرداری و 

سمت راست خیابان انقالب از اداره برق نکا تا میدان امام حسین با روستای 

 )نکا( دوقانلو

24:11-20:11 

 

 
 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران


