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جدول خاموشی های احتمالی شركت توزیع برق مازندران

جدول خاموشی های احتمالی شركت توزیع برق مازندران

شرکت توانیر در اطالعیه ای اعالم کرد به دلیل افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به
تعدادی از نیروگاه ها، خاموشی های پراکنده در برخی مناطق اعمال شده است. در این اطالعیه از مردم همیشه همراه ایران
خواسته شد با کاهش حداقل1 تا 2 درجه از دمای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق ،  امکان استمرار تأمین انرژی را

برای همه هموطنان فراهم آورند. 

در این اطالعیه آمده است خاموشی های ایجاد شده قابل برنامه ریزی از قبل نبوده و تنها با ده درصد کاهش مصرف گاز و برق
، امکان استمرار تأمین مطمئن گاز و برق در کشور فراهم خواهد بود.

جدول خاموشی هاي احتمالی شرکت توزیع نیروي برق مازندران

گروه 1 -- 11:30-10:00

 امورردیف

خیابان امام حسینشمال ساري1

جاده قدیم آمل به بابل- بلوار مطهري الی تربیت19- میدان بسیج تا پل هوایی شادمحل دوطرف خیابانشرق آمل2

شهرك اوصیا-کوي امیرالمومنین-شهرك افق-شهرك دانشبابل شمال3

ضلع شمال بابل تنگه  و بلوار ذلفغاري و خیابان شهید بهشتی بابلسر4

جاده کمربندي،اراضی روستاي گلبستان و خ علمیهنکا5

از ابتداي میدان سردار ذبیحی تا سه راهی خدمات - از سه راهی خدمات الی سه راهی میارکال جویبار6

ضلع شمالی از میدان قدس تا چهارراه گرگان-خیابان شهید صدقی-ابتداي خیابان قائمبهشهر7

مسیر روستاهاي زارتکالبه سمت آکرد بند بن و سیکانکا8

از سه راه زاغمرز به سمت پل ضلع جنوبی بلوار انقالب و جاده نیروگاه قبل از پل راه آهننکا9

حدفاصل پست تا ارشاد14(خلیل کال-چمازین-خانرودپشت-حاجی کال-دهک-خردونکال-موزیرج تا ارشاد14)بابل جنوب10

خیابان شهید رجایی-گلشهرو خیابان شهید باقريبهشهر11

ضلع جنوبی روستاي باقرتنگه، بلوار بسیج، خ امامزاده، بی بی سروزه، جوادیه، مهدي نسب، ك عابدي (تصفیه آب شهري)بابلسر12

جمال-کمانگرکال-درزیکالي نصیراییبابل جنوب13

(خ اکبرین-دانشجو14 تا 26)بابل جنوب14

 بلوار نیروهوایی، چهارصدمتري، بخشی از روستاهاي میرود و عربخیل، روستاي اوکسر بابلسر15

خ پاسداران (از پل فلزي تا میدان معلم)، بخشی از خ فلسطین و خ شریعتی، شهرك میرزایی بابلسر16

از ابتداي بلوار ورداسبی تا میدان کشتی - از میدان کشتی تا پل شیب ابندان - از پل شیب ابندان تا ارمگاه سراجکال -از ابتداي جمعه بازار تا روستاي سراج محله و محله کال جویبار17

بزرودپی-فکچال-صلحدارکال-شهیدآبادبابل جنوب18

(-دولت رودبار-فیروز آباد-دیوا-شیاده-سادات محله-تشون-تنهاکال-شافرا)بابل جنوب19

از ابتداي میدان سردار ذبیحی الی سه راهی خدمات -از سه راهی خدمات تا پل شیب ابندان - از پل شیب ابندان الی روستاي ابجر - از روستاي ابجر الی پل شیب ابندان جویبار20

خیابان شیخ طبرسی - خیابان ملت-خیابان ورزش - پست زمینی سینما سپهرجنوب ساري21

مناطق جنگلی از روستاي چاسرکا تا شیخ موسی و معدن گلیران و از افرابن تا بتلیمبابل جنوب22

(بالف کال شرقی-شیردارکال-سیدکال-گاوان کال-قرآن تاالر)بابل جنوب23

 شنبه, 11 بهمن 1399
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بلوار کشاورز سمت چپ از کمربندي جنوبی تا نبش شهداي محرابجنوب ساري24

روستاهاي زاغمرز و یکه توت و صنایع ساحلی خزر از میدان هاشمی نژاد تا شرکت ایران صدرابهشهر25

خیابان آرامگاه نکا26

بنیاد حریري-توحید 4/1-نوریان 8-6-9-10و محله درزي کتیبابل شمال27

کوچه کاشانی تا چمران 9 به سمت کوچه مرمر از چهارراه تا انتها، امت آباد تا سر والیت 36مرکز آمل28

کمربندي جنوبی تا روستاهاي سنگریزه و تلوباغ جنوب ساري29

شروع از پست کمپکت و تغیه مشترکین خیابان بهشتی الی میدان ماهی و حدفاصل میدان ماهی الی مدرسه رسالت خیابان شهدافریدونکنار30

میدان ساعت و بخشی از خیابان جمهوريجنوب ساري31

بلوار آزادگان- منطقه سیکاپل- کوچه رحیمیشرق آمل32

بلوار حائري- شهرك فارابی و شهرك بهزاد و پردیس و کوچه هاي فتح و میخک و نبوتامیر کال33

(شهرك فرهنگیان-ترك محله-فلسطین 3تا33-نجار)بابل جنوب35

ضلع جنوبی بلوار امام رضا(ع) حدفاصل کوچه خادمی تا میدان درنا، میدان درنا تا مسجد فاطه الزهرا تا پاسداران دوم، ضلع شمال و جنوب خیابان امام خمینی(ره) حدفاصل میدان درنا الی مدرسه رسفریدونکنار36

از پست تاکام به سمت دودانگه و روستاهاي منطقه دودانگهجنوب ساري37

حد فاصل پست اسالم آباد روستاي اسالم آباد و زید علیا و بخشی از زید سفلی  و همچنین کار خانه هاي فوالد مازندران   شرکت نکا پالستیک  و  شرکت کروم کامیکالمیاندرود38

ج دریا تا ماهفروزمحلهشمال ساري39

خیابان قارن و بخشی از فرهنگ استادیوم جدیدجنوب ساري40

گروه 2--13:00-11:30

کوچه بسیج20-18-11و محله عباس آباد-حسین آباد-همت آبادبابل شمال1

خیابان قائم-خیابان شهید ساداتی-خیابان  اشرفی اصفهانی-خیابان شهید سازگار و شهید آشکارانبهشهر2

(علمدار-هریکنده-هتکه پشت-نقیب کال-دیودشت-تراجی کال-چمازکال-پشت سیم)بابل جنوب3

   از پست راه آهن تا بیمارستان رازي و حریم راه آهن خ قائم محله تا انتهاي دنجیکالقائمشهر4

    از ابتداي جاده نظامی  مسیر ج بابل و محل قراخیل قائمشهر5

خیابان قره جه از میدان گلها تا انتهاي کوچه مرانشاهیجنوب ساري6

خیابان شفاشمال ساري7

پست زمینی شهریار 3 ، رضایی ، حافظ 1 ، مرمر و بخشی از خیابان فرهنگ و کوچه قلیچجنوب ساري8

روستاهاي جاده سرخرود، جاده اوجی آباد از سعدین کال تا رودبارمرکز آمل9

قرق کمربندي شرقی شمال ساري10

بلوار یاسینی-کوچه خجسته -گرجی آباد و چمازکال و دریکندهبابل شمال11

(کتی غربی-گوهردشت-خداداد3 تا 31)بابل جنوب12

ا(شانه تراش-پیترودپی-کرکنار-شوبکال-کالگرمحله-معلم کال-عالی زمین)بابل جنوب13

از پست چالو تا رستوران ساسان رزکه، سد کلردمرکز آمل14

مربوط به امور میاندورود نمی باشدمیاندرود15

     از میدان جانبازان و کمربندي شمالی سمت چپ و عبور افراکتی تا انتهاي مهدي آباد لهرم. کمربندي شمالی از جانبازان تا چهارراه جویبار و کوي نهضت قائمشهر16

بلوار دریا تا دنیاي ارزوشمال ساري17

روستاهاي جاده بابل : مري ، پایین کلهودشت ، باال کلهودشت و سبزي باغسیمرغ18

روستاي کارمزد منطقه ملیاشت - مرغداري بهزادي تا کارسنگسوادکوه19

کمربندي غربی- خیابان امام - ضلع جنوبی جاده سراسري از کارخانه آرد پاکسابان تا نبش کارونگلوگاه20

(کاشی کال-سفیدتور-کاردیکال-پاریکال-سنگرودپی)بابل جنوب21

شهر سورك الی کارخانه دخانیات و مسیر کشاورزي سوركمیاندرود22

جاده جویبار ابکسر رگن دشت و کشتارگاهشمال ساري23

از ابتداي بلوار شهید فقهی تا میدان معلم - از میدان معلم الی میدان کالگر محله -از میدان کالگر محله تا ابتداي روستاي بیزکی - از میدان کالگر محله تا ابتداي روستاي میانده - از میدان کالگر محله الی روجویبار24
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ضلع جنوبی هادي شهر از ورودي میربازار تا میدان کیخامحله، میربازار ك شالیکوبی، شرکت میناگر، شرکت بهین کیفیت شمال، ك باغ مجنون، ورودي میربازار تا سنگ پل بابلسر25

بسیج 14-توحید 64-56-52-46-کوي صائمی-کیجا تکیه-مجتمع جمشیدیه -الله 2بابل شمال26

  از جاده کیاکال ابتداي 16متري دوم تا کمربندي شمالی تا کوچکسراقائمشهر27

از روستاي وري تا ششک ومزده و چورتجنوب ساري28

جاده هراز از پلیس راه بایجان تا تخت پل نیاك، آبگرم، نوا، امیري، منطقه بهرستاق، کرف و تینه، شیره، شاهاندشت، گزانه و گزنک، کندلومرکز آمل29

از سه راهی بیکار ایش الی روستاي میستان -از سه راهی بیکار ایش  الی انتهاي روستاي لپور صحرا جویبار30

جاده گلما تا ولشکالشمال ساري31

مسیر روستاهاي شیرکا رمدانخیل به سمت چلمردي و سمت گلوردنکا32

ورکال- ورندان تا طبق ده - بخشی  ولوجه- حسن آباد - تجن لتهمیاندرود33

جاده دودانگه مسیر سد شهید رجایی - روستاي اجارستاق ،الرما و ...جنوب ساري34

از ابتداي سه راهی بیکار ایش الی سه راهی الریم - از سه راهی الریم الی روستاي شاهرضا- از سه راهی الریم الی روستاي باال زرین کال جویبار35

انتهاي بلوار داراب و خیابان ملل تا پل آهنیجنوب ساري36

از کارخانه ارد کیاسر تا بند بن و سواسرهجنوب ساري37

کمربندي شرقی از ساري 5 تا سپاهشمال ساري38

بلوار کشاورز - 20 متري شهداي محراب - خیابان شهید فهمیدهجنوب ساري39

مناطق لپر، نارنج بن، قسمتی از سرتپه ، جاده زیراب تا پارك جوارم و کل روستاهاي منطقه لفورسوادکوه شمالی40

سمت راست کمربندي، روستاهاي مقریکال، خردمرد رضایی و انیسی و کبوتردان و عزیزكامیر کال41

پست زمینی سینما ایران - خیابان مازیار - خیابان خاقانی - کوچه شیر آبجنوب ساري42

گروه 3--14:30-13:00

بلوار پاسداران به اتوبان قائمشهر ارم - شرفدارکال-  شیخ کالشمال ساري1

ماکروویو 1 و روستاهاي جاده بهشهر ضلع شمالی جاده بجز کلتنکا2

روستاي مرزبال-باال بصرا-بیجا کال-تلیکران-ارچی -قادیکالبابل شمال3

پل حاج محسن تا پل شهداي جنگلمرکز آمل4

کلیه مصارف کشاورزي صحرایی روستاهاي کوهستان-آسیابسر-آسیابسر و رستمکالبهشهر5

کمربندي شرقی مدیریت معلم و بلوار پرستارشمال ساري6

از پست اوشیب تا پل جمعه بازار (هفت روستاي مرزون آباد شامل درویش خیل و بوله کال و میانرود و شمشیرمحله و باریک کال و گله کال و مشهدي کال) و قسمتی از حاجیکالي رودبارامیر کال7

جاده جدید آمل به بابل- میدان هزارسنگر- کمربندي بسمت محمودآباد تا زیرگذر شرم کالشرق آمل8

    از ابتداي خ جویبار تا روبروي خ ظرافتقائمشهر9

مسکن مهر نکانکا10

    از خ تهران جنب اداره جنگلبانی تا کوچه طالقانی تا پمپ بنزین امیريقائمشهر11

میدان صدف- رضوان53- بلوار بسیج الله13والله18 الی الله44 و بلوار بنفشهشرق آمل12

از درمانگاه کیاسر  تا روستاي چالوجنوب ساري13

معدن کارمزدسوادکوه14

معلم حزب ا... تا بلوار طالقانیشمال ساري15

از روستاي باال ملیک راسته ریل تا اتحاد یکجنوب ساري16

روستاهاي مهدي آباد پشت راه آهن، منگل و دشت چاکسرسوادکوه شمالی17

 از میدان مهدوي تا داخل افراقلم و حریم راه آهن و کوچه دخانیاتقائمشهر18

بلوار کشاورز-از نبش کمربندي جنوبی بطرف آهی دشت و مهدشت -نرسیده به باالدزاجنوب ساري19

بیست متري اول و دوم تا نبش پیونديجنوب ساري20

بلوار خزر و مهدي ابادشمال ساري21

حدفاصل میدان ماهی به سمت بلوار معلم، خیابان 24 متري غربی الی منطقه نظر آباد، خیابان 16 متري ساحلی و مشترکین چهارراه معلم تا پل میالدفریدونکنار22
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هتل میزبان، خ شهید طالبی، ضلع غربی روستاي بابل پشت، ك اداره گاز، روستاهاي آرمیچکال وعلی آباد  و   اداره ا ط (حساس)بابلسر23

روستاهاي عسگرآباد-امیرآباد-زینوند-مهدي آباد -یعقوب لنگه-نمکچال و صنایع سواحل خزر از میدان هاشمی نژاد تا حیات وحش میانکالهبهشهر24

جلوي اداره برق به طرف نیاکی محله تا پاساژ اخوان، و مسیر هالل احمر (منطقه بازارمرکز شهر)مرکز آمل25

بلوار کشاورز از نبش شهداي محراب تا پیوندي و سعدي وتوکلجنوب ساري26

بخش ار خیابان شهید مرادي، شورخیل، روستاهاي چالی و کلیه روستاهاي منطقه جاده نظامیسوادکوه شمالی27

خیابان نخست وزیري و بخشی از خیایان امیر مازندرانی بابلسر28

انتهاي پیروزي تا پل گردن و جوادیهجنوب ساري29

روستاهاي نودهک،حاجی محله،چمان و آلوکندهنکا30

پدافند و پادگان  نیروي نیروي هوایی(حساس)بابلسر31

از ابتداي جاده جنگل گلوگاه تا هزارجریبگلوگاه32

مربوط به امور برق جنوب بابلبابل شمال34

از پست آلشرود تا سه راهی ولیسده، جاده ولیسدهمرکز آمل35

 از ابتداي میدان مهدوي تا شن و ماسه و تا واسکس و وسطی کال قائمشهر36

از ابتداي بلوار اما م رضا  تا انتها و خیابان هاي طالقانی اول و دوم ، کوچه ابوالفضل ، حقانی و غفاريجنوب ساري37

(متکه-سرون محله-امین آباد-هالل کال-اندي کال-نوایی کال-مصیرمحله)بابل جنوب38

(پایین گنج افروز-طلوت-هلیدشت-چاري)بابل جنوب39

ضلع غربی میاندشت، ك آژانس مرکزي، خ امام، همت آباد، خ شهید محمدزاده، خ شهید کهن، ك بهار بابلسر40

درویش خیل- جاده جدید آمل به بابل الی روستاي مطهر دوطرف مسیرشرق آمل41

از شهر هوالر تا عبور امره و علویکال و احمداباد ودزدك تا مرز میاندرودجنوب ساري42

   میدان جانبازان تا راهبند و مسیر حریم راه اهن تا عبور چشمه سر و شهر ك یثرب قائمشهر43

گروه 4--16:00-14:30

خیابان پیروزي و 15 خرداد تا پست استادیوم قدیمجنوب ساري1

خیابان مطهر-خیابان ابوعمار-حدفاصل میدان قائم تا مسجد رضويبهشهر2

ضلع جنوبی ج دریاکنار، اجاکسر، نوخط اجاکسر، روستاهاي سادات محله و رودبست و نیروگاه 1 مگاواتی رویال مالبابلسر3

(باال احمد+پایین احمد+دالورکال-حمزه رضا-پایین بازیار-باالیازیار-جاده گاودشت)بابل جنوب4

 شورك، باالاحمدکال، پایین احمدکال و قلعه کتی و بخشی از امور امیرکال را تغذیه می کند (حساس)بابلسر5

محله مهدي آباد-ارکیده6-2زیتون 9و 12و محله بندرکالبابل شمال6

شروع از پست کمپکت به سمت منطقه دهفري و تغذیه مشترکین ضلع غربی حدفاصل تقاطع غیر همسطح الی انتهاي روستاي ازبارانفریدونکنار7

خیابان تختی-توحید 13-25-محله خورشید کال-معراج 8و15ومدرسه الغدیرو فردوس4بابل شمال8

خیابان انقالب از ساري 4 تا استانداريجنوب ساري9

خیابان ساري- ترك محله - خیابان مولوي- حریم راه اهن پشت شهر داريقائمشهر10

    از خیابان تهران روبروي جنگلبانی تا کوچه مهتاب و کوچه ارکیده قائمشهر11

    از خ کوچکسرا ابتداي کوچه دستوریان تا خ کفشگرکال کوچه سجاد تا کوچه محسنی قائمشهر12

مسکن مهردشت1و2-محله سلیمانکال -قائمیه-کپورچال-موزیکله-کلمدان-نخ کالبابل شمال13

والیت فقیه خیابان صابونچیجنوب ساري14

قسمتی از کشاورزي اسرم روستاهاي بزمین اباد ماکران و حلمسر و کشاورزي روستاهاي مذکورمیاندرود15

از سه راهی تاکام - جاده کیاسر تا روستاي نقیبده و چاچکامجنوب ساري16

خیابان والیت فقیه تا انتهاي بلوار دارابجنوب ساري17

جاده نیروگاه روستاي نیم چاه و روستاهاي جاده اطرب تا آجند نکا18

شرکت اکسینمرکز آمل19

   از ابتداي میدان جانبازان تا  عبور تخته فشرده هر ردو سمت اتوبان پشت قالیشویی قدیري تا المشیر و پایین جادهقائمشهر20
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دوغیکال، رزکنار، کاریکال و ك امامزاده حسن بابلسر21

شهر امام زاده عبدا...، روستاهاي تلیران، چاله کیاده، اسپند، ورامده، سهري، دیورز، عالی چنگل، خشکرود، کاسمدهمرکز آمل22

جاده هراز از تخت پل نیاك تا سکسیونر قاضی مزرا، السم، زیار، آب اسک، ایرا، نوا و نیاك، کنارانجام، بخیردشت، پرورش ماهی هامرکز آمل23

بلوار آزادگان- آزادگان4- کوچه برزگر الی سه راه نبوتشرق آمل24

روستاي کالك - رکاوند و اراضی کشاورزي کالك -رکاوند-امامزاده یوسف-سارو-پاسند و التپهبهشهر25

روستاي امامده و اراضی کشاورزي مسیر امامدهبهشهر26

ضلع شرقی و غربی جاده بابلسر ( روستاهاي پایین نقیب و باالنقیب و درزي نقیب و سادات محله و رضا کال و فوالدکال و رکون و راهکال و نی کال و چوپان کال و اسی کال و کاسگرمحله)امیر کال27

محله اوشیب-امیرکبیر غربی و شرقی-مهتاب 8و 20-مامطیر 16و 18ومیدان انوشهبابل شمال28

سمت چپ کمربندي امیرکال تا میدان نماز و محدود شهري شامل خیابان تیرکاران و بلوار بهشتی  و مالمحله و شهاب الدین کالامیر کال29

      از روبروي پست شهید شاکري و کمربندي شمالی تا جهارراه جویبار  تا انتهاي خ کوچکسراقائمشهر30

بلوار مادر خانه گستر -شهرك فرهنگیان ارشاد 15-کوچه شهید رمضاننیا-آستانه سربابل شمال31

مسیر شهر کیاسر-هالل احمر هواشناسیجنوب ساري32

سمت چپ خیابان قارن -کوچه عظیمی و آزادگان جنوب ساري33

بلوار آزادگان- خیابان امام رضا- دم پل الی رضوان21شرق آمل34

چهار راه شهربانی تا میدان باغ فردوس- از باغ فردوس تا دانشگاه نوشیربانی تا جهر راه تند دستبابل شمال35

کل بلوار آیت - روستاي قرق - از اداره آگاهی الی تکیه - امین هاي 4 و 6مرکز آمل36

پست شهید اصغرزاده الی روستاهاي مسیر تا روستاي کارچی کال و سوته کال و کوچه هاي 20 متري شاهد مرکز آمل37

از پشت اداره تا انتهاي آفتاب 17 - کوي بانک خون - آفتاب 36 تا میدان حر - انتهاي آفتاب 42+44+46+48مرکز آمل38

گروه 5--17:30-16:00

روستاي اسالم آباد، شهرك صفاییه، منطقه صنعتی کیانا (شرکت اندیشه و هیوا و مجد الکتریک و ایرانشکن)بابلسر1

(خیابان اکبرین-شرکت ایرانسل)بابل جنوب2

اختصاصی ایستگاه تقویت فشار گازبهشهر3

چهارراه برق بطرف تکیه آب انبار نو تا پاساژ الهیه قارنجنوب ساري4

   از کمربندي فیروزکوه تا عبور مرحوم علیپور و رینگ داخلی تا میدان کفشگرکال و ارغوان قائمشهر5

مناطق والیت 1 و 5 و 19 - شهرك صالحی - شهرك فرهنگیان - قسمتی از رحمت آبادمرکز آمل6

ایثار 14 - دریا 48-51-56-68-70- کوي درودگران مرکز آمل7

مسیر اداره راه و ترابري CNG ذبیحی + روستاهاي سعدین کال + معصوم آباد +کالصفامرکز آمل8

سه راهی درویش خیل به سمت فریدونکنار- روستاهاي سمت چپ- و روستاهاي کمانگرکال و غیاثکال و سنگر و زیارکالشرق آمل9

    از خ ساري جنب نساجی یک تا چهار راه ترك محاله و حریم راه آهن تا عبور چشمه سرقائمشهر10

فیضیه6-خیابان امام خمینی ایثار 56-47-43هادي 16و 18بابل شمال11

از ابتداي بلوار شهید فقهی تا انتهاي بلوار ورزش - از انتهاي بلوار ورزش تا روستاي سید زین العابدین   جویبار12

از میدان 17 شهریور تا خیابان هراز آفتاب 32مرکز آمل13

شهرك آزادمهربسمت دانشگاه آزاد -  روستاهاي کریکال - شیر دره - کالریجان - پارسی - هللا بند  - روستاهاي مسیر مومج خیل  تا دراسله سوادکوه14

درزیکالي بزرگبابل جنوب15

  خ کوچکسرا تا میدان علی و لیلی آبادقائمشهر16

کارخانه انتی بیوتیکشمال ساري17

احمدکال-کرد محله-آخمن-ازارسی-باالمرزبال-محراب محله-چوب بست-آهنگرکالي بزرگ-کشتله-ولو کال-یورمحله-شوب محله-بیل پیبابل جنوب18

(ورمتون-داوودکال-چناربن-گله محله-خطیب-زاهدکال-کاظم بیگی-طرقچی کال-مظفرکال)بابل جنوب19

اسب شورپی -پهنه ور -مرزبال باال و پایین -آردکال -محله طغان -تجنک-گردنبريبابل شمال20

خیابان شریعتی معلم 15-9-17-دانشگاه نوشیروانیبابل شمال21

ضلع شمالی ج دریاکنار، شهرك فرهنگیان، شهرك گلها، خ گلچین سرا، خ موالنا و بخشی از خ پاسداران بابلسر22
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جاده ساري به نکا حد فاصل پل سمسکنده الی پمپ بنزین خانی شامل کارخانه کیسه کاسپین ، ساریس ، خوراك دام ، آرد خانی و شرکت بهین صنعت و سبد سازي معدنیمیاندرود23

از پل حاج محسن تا دریاي 16مرکز آمل24

شهر رستمکالبهشهر25

کمربندي غربی تا مسکن جوانان شمال ساري26

روستاهاي برنجستانک، یاغکوه و شرکت هاي شهاب بتن، البا و سوله طبرستانسوادکوه شمالی27

خیابان بسطامی-نیایش 7 و 11و3و شهرك طالقانی -موزیرج-ارشاد15-3-11-21-17-29بابل شمال28

از پست تاکام به سمت ساري روستاههاي نوده ، یادمان ، گلورد  و ....جنوب ساري29

اشرفی 21-بعثت 6-15-12بابل شمال30

دریاي 45 کوچه نسترن، شاه محله، بلوار والیت از والیت 18 تا انتهامرکز آمل31

از روبروي پست شهید شاکري سمت چپ کمربندي شمالی وتا 20 متري چشمه و ظرافت قائمشهر32

بندر فریدونکنار، روستاي حسن آباد، روستاهاي فرم،سوته،مالکال و حیدرکالفریدونکنار33

سید الشهداشمال ساري34

    از ابتداي جاده بابل تا ابتداي جاده نظامیقائمشهر35

کوچه بهاران26-28-23-10-12شهرك اندیشه و ساحلیبابل شمال36

   از ابتداي میدان جانبازان تا چهار راه ترم محلهقائمشهر37

 جنوب ساري38

گروه 6 --19:00-17:30

از پل حاج محسن تا دریاي 8، دریاي 33، رحمت آباد تا جنب پارك بنفشه انتهاي کوچه مرمرمرکز آمل1

تعداد 26 روستاهاي بخش هزارجریببهشهر2

روستاهاي بندرکال و آغوزبن -جاده بهنمیر- روستاهاي پایین بیشه سر و باالبیشه سر و لنگورامیر کال3

پادگان رینه، پایین محل رینه، دانشگاه پیام نور رینه، شهرك بهارانمرکز آمل4

از سینما بهمن تا میدان قائم اباذرهاي زوج، از میدان قائم تا سر آفتاب 64مرکز آمل5

ابتداي خیابان جهاد به سمت میدان جهاد، میدان جهاد تا مسجد فاطمه الزهرا، حدفاصل میدان جهاد تا سونا و سونا تا پل میالدفریدونکنار6

( سالمندان-هفت تن-ستار- پاسداران)بابل جنوب7

دانشگاه مازندران (حساس)، ضلع شمالی باقرتنگه، ضلع شمالی بلوار ذوالفقاري، بلوار علوم پایه و خ امیر مازندرانی بابلسر8

پرورش ماهی شهید رجایی روستاهاي صاحبی دنگسرك الی روستاي چوکال و پلنگ آزادمیاندرود9

مجتمع پزشکان-بارفروش 5-3مسکن مهر اوشیببابل شمال10

کمربندي جنوبی سمت راست تا دخانیات و پست پژمانجنوب ساري11

از کیاسر بطرف پشتکوه و روستاهاي باالده و میرافضل تا مرز سمنانجنوب ساري12

خیابان امیرده ازابتدا تا منطقه مال جیلم - مرکز بهداشت به سمت راه آهن و کوي معدن به سمت استلک -روستاهاي اساس ، اوزود ، ازاندهسوادکوه13

فعال مسیري را تغذیه نمی کندجنوب ساري14

از پنجاب تا پلیس راه بائیجان، منطقه دالرستاق، منطقه نمارستاق، فرعی ناندل، نشل و اندوار، کهرود و کیانمرکز آمل15

ضلع شرقی بلوار کشاورز از پل شهیدلن رضایی تا اسبورد جنوب ساري16

جاده نیروکاه روستاهاي تازه آباد،دنگسرك،نوذرآباد و اسماعیل آقا محله و پالژ ارتش و آبشناسان نکا18

ازپمپ بنزین ابتداي شهر به سمت دادگستري - اداره برق به سمت پل اصلی شهر و از ابتداي جاده ساحلی بسمت شهرك قدسسوادکوه19

از پل به سمت میدان امام حسین ضلع شمالی بلوار انقالبنکا20

ا(بابلکان-خجیرکال-اسبوکال-درویش خاك-اهللا رودبار-نقارچی محله-بابا آباد-متی کال)بابل جنوب21

شرکت آبند محله دهک-کمانگربرسمنان-کتی سربابل شمال22

آفتاب 74، 50، 48، 46، 44، 42، 40 تا مدرسه معرفتمرکز آمل23

تیرکال و زندانشمال ساري24

نیروگاه DG روبروي پست بابکانشرق آمل25
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روستاهاي اسرم و جامخانه و پیله کو و زمینهاي کشاورزي ر وستاهاي مذ کورمیاندرود26

ایثار 3 تا انتهاي اندیشه 49، امین 14 به طرف امین 7 تا مسجد حاج علی کوچک و حوزه علمیه خواهرانمرکز آمل27

فعال مسیري را تغذیه نمی کندجنوب ساري28

بلوار امام رضاشمال ساري29

  از میدان جانبازان و حریم راه آهن تا عبور چشمه سر تا انتهاي سید ابو صالحقائمشهر30

جاده هراز، فرعی +H314:I331چالو و روستاي پرنمرکز آمل31

جاده قائمشهر از ترمینال غرب تا روستاهاي کردخیل و سرخکال و ماهفروجکجنوب ساري32

خیابان بازار-ایثار 19-21-مدرسه صدر-یوسف پور و سه راهی سنگ پل و شهریار پوريبابل شمال33

از پست بابل 2 تا میدان انقالب (ضلع غربی) (کوچه گلزار و سهرابی و چهلستون و خیابان طالقانی و درزیکالي شیخ تا کوچه صنعت و خیابان خاتم االنبیاء)امیر کال34

شهرك آزادگان- بلوار منفرد نیاکی- پل چهارم الی میدان صدفشرق آمل35

ایستگاه راه آهن-حدفاصل میدان کارگرتا چهارراه فرمانداري-از میدان هنر تا مخابرات مرکزي-حضلع شمالی چهارراه فرمانداري تا چهارراه گرگانبهشهر36

روبروي هلومسر-کمربندي هراز به هزارسنگر- روستاي کنسی تا نبش الله16 و جنب پل هوایی شادمحلشرق آمل37

کالگرمحله-سنگرود-زعفران کال-کاسمان کال-بنگرکال-باالسرسرست-کفشگرکال-دونه سر- شیرسوار-شهرگتاب)بابل جنوب38

گروه7--20:30-19:00

روستاهاي حسین آباد و هللا مرزبهشهر1

محله فیضیه2و گلستان 3و9 شهرك صالحین و بازگیر کالو گلستان 4بابل شمال2

بلوار طالقانی از میدان هالل احمر تا نبش باغ سنگجنوب ساري3

      از ابتداي جاده نظامی و داخل عبور خرماکال تا انتهاي گاوان آهنگرقائمشهر4

بلوا خرز خ معلم شمال ساري5

شهرك خزرشهر شمالی و جنوبی، حدفاصل شهرك خزرشهر شمالی الی شهرك الله، خیابان ماشین سازي، منطقه کمیته امداد، خیابان بقیه اله،خیابان دانشگاه مالک اشتر و حدفاصل خیابان ماشین سازي تا ابتدايفریدونکنار6

جاده نیروگاه روستاهاي امامیه،طوسکالخورشید ،بایع کال نکا7

(حمزه کال شش پل-خراسان محله-سادات محله-نوشیروانکال-قمی کال-شیخ محله)بابل جنوب8

کمربندي غربی و بندارخیلشمال ساري9

کوچه سرداران9-کوچه نصیرایی3-4-15-18و محله شاهکالبابل شمال10

تعدادي از مصارف کشاورزي رستمکال و کارخانه فوالدبهشهر11

فیضیه 14و محله حیدر کال-حیدر2و5و15-بلوار نژاد اکبر قالیشویی اطلس-تربیت معلمبابل شمال12

(چهره-درازکال-اسبوکال-امیرکال-کبریاکال-منطقه جنگلی تا ممرزکن)بابل جنوب13

محله درزي کتی-شهاب نیا حر 21و14-8-15-23-چهارراه شهاب نیابابل شمال14

سلمان فارسی از میدان گلها تا میدان اول سلمان فارسیجنوب ساري15

پشت ارامگاه شمال ساري16

(درونکال غربی-شرق،ریس کال-پیتکا-مرزیکال-کالري کال-داردکاشت-فوالدکال)بابل جنوب17

سه راه آهنگرکال الی روستاي مریج محلهشرق آمل18

ضلع شمالی جاده سراسري از کارخانه بردنا تا نبش کمربندي شرقی- هشتیکه تا آجر ماشینی فدك- جاده دریاگلوگاه19

شهرك دریاکناربابلسر20

جاده قدیم آمل به بابل- روستاي نظام آباد تا روستاي وسطی کالشرق آمل21

قسمتی از روستاي زید سفلی زمینهاي دشت ناز و راسته غربی جاده گهرباران تا روستاي محمد آباد برگهمیاندرود22

از پل به سمت میدان امام حسین ضلع جنوبی بلوار انقالب نکا23

حدفاصل ضلع شرقی تقاطع غیر همسطح الی تاالر گلها، روستاهاي مهلبان، بخشی از بنه کنار، کاردگرمحله،شیرمحله و بزرگ بیشه محلهفریدونکنار24

سمت چپ بلوار امیر تا بیمارستان امامشمال ساري25

شرکت البرز مرکزي  و ذغال شوییسوادکوه26

از پست کمپکت بطرف روستاهاي زیار کال، شیرخوارکال،الله زارکتی و صلحدارکالسیمرغ27
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ضلع غربی بلوار کشاورز ازابتداي بلوار تا نبش کمربندي جنوبی جنوب ساري28

شروع از پست کمپکت و تغیه مشترکین خیابان بهشتی الی میدان ماهی و حدفاصل میدان ماهی الی مدرسه رسالت خیابان شهدافریدونکنار29

امام زاده عباس-رستم کال-تنگتا-لدار-ارکا-بلوك رودپی-شاهزاده رضا-زوارده-زریوران-گردرودبار-امیرده-رودبار-چفت سر-بابل جنوب30

بخش ار خیابان شهید مرادي، منطقه کیجا پل، دشت سرآبگردان و روستاهاي آبدنگسر، تپه سر، چایباغ، اندارگلی و رضاآبادسوادکوه شمالی31

ضلع شمالی جاده سراسري از دانشگاه توحید تا روستاي سنکیابسرگلوگاه32

شهر آالشت - روستاهاي کارمزد - لیند - چرات وانند - سرین تا امامزاده حسن - گردنه سر تا اسب خانی سوادکوه33

   از روبروي پست شهید شاکري و خیابان بابل و کوچه اخوان و کوچه الریمیقائمشهر34

شهر رینهمرکز آمل35

سه راهی درویش خیل به سمت فریدونکنار- روستاهاي سمت راست- تا روستاي قائمیهشرق آمل36

ضلع جنوبی جاده سراسري از روستاي خورشیدکال تا روستاي مهدیرجهگلوگاه37

روستاهاي گلبستان،زرندین و چلمردي به همراه سه راه سیماننکا38

مسیر روستاي زیاتکال به سمت شیت ،سارم ،استخر پشت پجت و اریمنکا39

شهرك سپاه- خیابان شزیعتی - خیابان شهرداري- خیابان بحر خزر- حیدر آباد - شورکاجویبار40

گروه 8--22:00-20:30

خیابان ساري - ترك محله- مسیر مدرسه ادیب- جمنانقائمشهر1

خیابان فرودگاه-خیابان گلستان-ابتداي خیابان مهدیه و ضلع جنوبی از پمپ بنزین دولتی زیروان تا چهارراه گرگانبهشهر2

روبروي روستاي هلومسر چاه آب کم کال - کمربندي هراز به هزارسنگر- فرعی به سمت روستاي زیارو- روستاي کته پشتشرق آمل3

شهرك زیتون و استانداري شمال ساري4

سوادکوه5
منطقه باالزیراب بسمت پمپ بنزین تا میدان - مسیر خیابان 17 شهریور و خیابان خدمات - خیابان آزادي بعد میدان تا سرخکال - خیابان آزادي بعد اداره برق تا روبروي بیمارستان -روستاهاي کرد آباد - کارساالر -

آباد - جمشید اباد و قاسم آباد

کل منطقه زیوال، قسمتی از سرتپه و ضلع جنوبی خیابان شهید اسالمی و مناطق سرچاك، شیرجیکال، سرآبگردان و روستاي کلیج خیلسوادکوه شمالی6

پست آمل 2 تا هلومسر، مرزونکال، چندرمحله، میخران، هلومسر، مرکز آمل7

ساریکنار و طبرستانشمال ساري8

کارخانه آرد مومنی روستاهاي دارابکال اوسا و مرسم و راسته جنوبی جاده ساري به نکا روستاهاي اللیم الی بیمارستان میالد نور بادلهمیاندرود9

   از میدان مهدوي کمربندي شمالی جاده نظامی از روبروي عبور خرماکال تا پارك جنگلیقائمشهر10

ساختمان پزشکان تا میدان 17 شهریور، آفتاب 6 تا 12، از سر ده متري اول تا انتهاي آفتاب 24مرکز آمل11

جاده هراز، از پل چالو تا پل هردورود، ،معادن جاده هراز، شرکت سپیدان، مخابرات جاده هرازمرکز آمل12

منطقه پلور (فیدر بی برق است بار روي فیدر امام زاده علی است)مرکز آمل13

میدان بهنمیر به سمت بابل و کیا کال بابلسر14

محمود آباد-شهرك ولی عصر-رمنتبابل شمال15

میدان هالل احمر و نیما یوشیج تا میدان اول سلمان فارسیجنوب ساري16

حد فاصل میدان شهدا تا سه راهی قارن - بخش از بلوار طالقانی ازمیدان شهدا تا انتهاي خیابان باغ سنگجنوب ساري17

سمسکنده . قرتیکال . همت آباد . هوالشمال ساري18

ضلع شمالی هادي شهر از هادي1تا میدان کیخامحله، روستاهاي اسفندیار محله، رودبست و سادات محله بابلسر19

      از ابتداي پست شهید شاکري تا انتهاي دهکال سفلی و داخل کالگرمحله و دهکال اولیاقائمشهر20

        از ابتداي جاده نظامی تا عبور سوخته کال تا انتهاي صنم و تا دو راهی گاوان آهنگرقائمشهر21

مالمحله-درزیکال باال-درزیکال آخوندي-حاجی کال-سوربن-چاري-کالگرمحله-ارمک-تاري کال-پایین سرستبابل جنوب22

روستاهاي بشل، چاکسر و روستاي مهدي آباد کوچه الباسوادکوه شمالی23

مسیر جاده قائم شهر تا عبور نساجی سنگتاب : روستاهاي خراط کال، اخته چی ، سنگتاب ، کوشیکال ، گرجی محله و پازوك خیلسیمرغ24

از میدان سردار ذبیحی تا سه راهی باال فوتم -از سه راهی باال فوتم تا روستاي بیزکی -از میدان بیزکی تا روستاي میانده جویبار25

  از ابتداي میدان مهدوي تا افراقلم حریم راه آهن تا پل هوایی مطهري محله تا کتی سر قائمشهر27
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پشت شهرك نکا چوب و زمینهاي کشاورزي اسرممیاندرود28

     از میدان شهید مهدوي کمربندي غربی تا ابتداي خ کفشگر کال تا داخل کفشگرکال روبروي کوچه سجادقائمشهر29

حدفاصل تاالر گلها الی سکسیونر رینگ امامزاده حسن بابلسر و تغذیه روستاهاي کوچک بیشه محله، نوائی محله، بی نمد، طولسرا، منقارپی؛ جزین، زاهد کال، اوکسر،اسبوکال؛کالگر سرافریدونکنار30

از پست چمستان تا میدان فجر، روستاي سوته کال، شن و ماسه آلشرود تا پمپ بنزین جاده نور، شرکت حمل و نقل کاله، بیست متري شاهد، مرغداري هاي پشت چاپ اسکناسمرکز آمل31

جویبار32
ابتداي بلوار ورداسبی تا پل شیب ابندان - از پل شیب ابندان تا سه راهی میار کال - از سه راهی میار کال تا ابتداي روستاي شاهرضا -از ابتداي روستاي شاهرضا تا سه راهی الریم - از ابتداي سه راهی الریم تا زرین کال

روستاي بیکار ایش  

کمربندي و کوي اصحابشمال ساري33

خیابان وحدت -بسیج 9-معلم 26و خابان گلبابل شمال34

از پست هوالر به طرف ساري تا عبور ترمجنوب ساري35

بلوار کشاورز از باالدزا تا ترم و روستاهاي تنگه لته و پایین کوال و مرمتجنوب ساري36

کمربندي غربی و داخل شهبندشمال ساري37

روستاهاي گرجی محله-آسیابسر و کوهستانبهشهر38

قسمتی از کمربندي - روستاي کاسگرمحله  نا  کمال محله امیر کال39

مسیرهاي آفتاب 45 - 46 - 34 - 26 - انتهاي کوي جهاد تا میدان حرمرکز آمل40
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