بسمه تعالی

اطالعیـه
به اطالع مشترکین محترم شهرستان آمل می رساند با توجه به
فولباری شبکه انتقال (خط  )36و اعمال خاموشی خارج از
برنامه زمانبندی  ،امکان اطالع رسانی قبلی به شهروندان این
شهرستان وجود ندارد .
از صبر و شکیبائی تان سپاسگزاریم .
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف

شهرستان بابل

ساعت قطع

سرداران  1و دارالشفاه
از ميدان حمزه کال تا چهارراه اميرکبير +شهرک نيلوفر  +شهرک چمران +شهرک آزادگان
بندپی شرقی-کاشيکال-شهرک صنعتی+سر پل محمدحسن خان
مسير جاده ي فريدونکنار الی مريج محله

1

کاشيکال-ناريوران غربی-سفيد طور-پاريکال-سنگرودپی

0:11-11:61

اوشيب و اميرکبير غربی و شرقی
خيابان پرستار
ميدان واليت(هالل احمر )
خيابان شهيد صالحی-حسينی 03

هالل کال-نوايی کال-انديکال-امين آباد-تاري محله-عليشاه
از پست کله بست تا ميدان پازواري و روستاي راه کال و نی کال و تاج الدوله
فيضيه  11و حيدرکال و بلوار نژاداکبر تا آغوزبن
خ تختی ضلع شمالی
2

پترودپی-کرکنار-شوبکال-معلم کال-عالی زمين

11:61-12:11

بين خ اصلی و کمربندي تمامی شهر
خ استاديوم و از چهارراه اميرکبير تا چهارراه گله محله و پشت مخابرات استان و نوعلم

شهرک صنعتی منصورکنده
روستاهاي محمد آباد و رمنت و ولی عصر  1و  2و ضلع شمالی سلطان محمدطاهر
مظفرکال-انتهاي محل
دانشگاه آزاد بابل و روستاهاي منطقه جاده قائمشهر و محدوده ترمينال شرق
حکيم آباد پشت دانشگاه فنی خيابانهاي مصلی
6

انتهاي بلوار مادر مسکن مهر اوشيب و کوچه جنب پست اوشيب و شهرک پزشکان
کارخانه بابل مالمين

12:11-16:61

از چهارراه گله محله تا ايستگاه آمل
سه راهی شياده 12-متري
از ابتداي جاده کياکال تا روستاي کپورچال و استرديکال و منصورکنده
هفت تن-قسمتی از ستار
ج قائمشهر-هريکنده
شهرک  22بهمن و پارک نوشيروانی
مالکال-درزيکال آخوندي-دالورکال-سوربن-نجار-حاجيکال-ارمک-تاريکال-پايين سرست-
سيدکال-کشتله ميدانسر

4

هفت محل مرزن آباد و مسکن مهر آرزو
از پل موزيرج تا ترمينال برون شهري ضلع شمالی
داخل شهر اميرکال ضلع غربی تا ميدان پازواري  +موزيرج غربی
جاده جديد آمل-نرسيده به خردونکال
بلوار کشاورز-نرسيده به روشن آباد-جنب انبار غله

16:61-10:11

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف

شهرستان بابل

ساعت قطع

ج قائمشهر-روبرو فرهنگ شهر-منطقه خداداد-پيام نور-کتی غربی
از پست بابل  2تا بسيج  1همت آباد و تفکيکی مخابرات
خراسان محله-سادات محله-نوشيروانکال-آهنگرکال-شيخ محله-قصاب
رستم کال-امام زاده عباس-لدار-ارکا-بلوک رودپی-پی نماز

0

درزيکال نصيرايی-سياهکال محله غربی-دالورکال-پايين درزيکال-باال سرست-کفشگرکال-
بنگرکال-زعفرانکال-کاسمانکال

10:11-13:61

شهيد آباد
از ميدان کشوري تا کمربندي جديد ضلع شمالی
شهرک بهزاد آغوزبن بيشه سر لنگور و عزيزک
از ايتداي جاده آمل تا سر جاده سپاه دانش و جاده سپاه دانش تا سه راهی پيچاکال
فرهنگ شهر و سادات محله +اسبوکال +سر پل محمد حسن خان+
اطاقسرا شماره- 1-0-2-1سيد کال-گاوانکال-گلچوب-گتاب

3

ابتداي پست تا قرآن تاالر(گاوان کال-بالف کال-شيردارکال-کبريا کال)
کوچه انتقال خون بوستان 11

13:61-10:11

از ميدان اوقاف تا حمزه کال
ابتداي ورودي متی کال
فلکه کشوري-خيابان شهيد سرگرد قاسمی
ديوا ملکشاه-ديوا عمران-پينک

7

درونکال شرقی و غربی-چفت سر +شهرک نيلوفر+شهرک آزادگان
از ميدان کشوري تا کارگر ضلع شمالی

10:11-10:61

کمربندي اميرکال و کبوتردان و خرد مرد تا عزيزک
بازار روز-بحرارم شرقی-خيابان شهيد صالحی(حسينی)-قسمتی از فرمانداري
شهرک بهاران و شهرک هاي ساحلی و شهرک طالقانی
از ميدان بزاز تا چهارراه دانش
از پست بابل  2تا ميدان حمزه کال و از ميدان حمزه کال تا پارک شادي
شهرک صنعتی بابلکنار

0

ابتداي پل گلوگاه(منطقه جنگلی و کوهستانی)
شهرک صنعتی بابلکنار
کمربندي شرقی از ميدان کشوري تا ميدان بزاز
پوست کال-تشون-تهمتن کال-گلوگاه-گنج کال-فيروز آباد-ادمال
خيابان اکبرين-کوچه دانش10

10:61-21:11

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف
1

شهرستان بابلسر
هتل ميزبان+خ شهيد طالبی +روستاهاي آرميچکال+علی آباد+ضلع غربی روستاي بابل
پشت +کوچه اداره گاز
خيابان فرهنگيان هادي شهر-کوچه مدرسه ورزيده کار-روستاهاي باال احمدکال-پايين
احمدکال -شورک-قلعه کتی -شرکت مازي نور-شرکت فرش موکت بابل

2

ساعت قطع

0:11-11:61

روستاي اسالم آباد+شهرک صفائيه +منطقه صنعتی کيانا
ضلع شمالی هاد شهر (هادي  1الی ميدان کيخامحله)  -روستاهاي اسفنديار محله و
رودبست و سادات محله
ضلع جنوبی کله بست -ورودي ميربازار الی ميدان کيخامحله-کوچه حافظ -ورودي

11:61-12:11

ميربازار الی سنگ پل -شرکت ميناگر-شرکت بهين کيفيت -از کوچه باغ مجنون
الی ابتداي خيابان فرهنگيان

6

پارکينک1و5و7و1و+9خيابان محبوبی+شهرک ساحلی
ميدان کيخامحله الی روستاي رزکنار -روستاهاي وليکرودپشت-قادي محله-
خشکرود-نصرت کال -شرامتان-کونر-ميانبال-دوغيکال-شاره-رزکنار-کاريکال-
کوچه امام زاده حسن و سی ان جی قادي محله

12:11-16:61

ضلع غربی مياندشت+کوچه آزانس مرکزي +همت آياد +خ امام از اداره برق تا
ميدان بسيج+خ شهيد محمدزاده

4

روستاي تازه آباد و بخشی از روستاي کاله ضلع جنوبی شهرک دريا کنار
روستاهاي تازه آباد ضلع جنوبی روستاي کاله+کريم کال+منگالب+پارو
محله+گالشکال+سرخدشت+ضلع جنوبی شهر بهنميرو باال محله بهنمير
کل مسير نوار ساحلی تا خيابان معلم و مصلی وخيابان ماشين سازي پدافند هوائی بابلسر

16:61-10:11

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

0

خيابان نخست وزيري و اميرمازندرانی
ضلع شمالی جاده درياکنار+شهرک فرهنگيان +شهرک گلها+خ گلچين سرا+خ
موالنا23+متري اول ودوم شهرک قائم
ضلع شمالی شهر بهنمير+روستاهاي داربدين+ازنوا+روشندان+عربخيل+ضلع

10:11-13:61

شمالی روستاي کاله
دانشگاه مازندران+ضلع شمالی روستاي باقرتنگه +ضلع شمالی بلوار
ذوالفقاري+بلوار علو پايه +علی آباد مير+خيابان امير مازندرانی

3
7

ضلع جنوبی جاده درياکنار+روستاي اجاکسر+جاده نوخط  +روستاي سادات محله
خيابان شهيد بهشتی  +خيابان جباري+بخشی ازضلع شمالی بلوار ذوالفقاري

13:61-10:11

خيابان پاسداران از کالنتري  12تا ميدان معلم +خيابان فلسطين+بخشی از خيابان
شريعتی  +شهرک ميرزائی
ضلع جنوبی روستاي باقرتنگه+بلوار بسيج+خ امام زاده ابراهيم و پشت امام زاده ابراهيم

10:11-10:61

شرکت پلی بافت

0

بلوار نيروي هوائی +چهارصد متري باقرتنگه +روستاي اوکسر
بيمارستان شهيد رجائی(سرطانی ها)-اداره کل شيالت-دادگستري+پارکينگ 1و2و0و6
بيمارستان شفا+اداره آب و فاضالب+اداره برق+ضلع شرقی مياندشت  +پشت اداره برق
+پشت بيمارستان شفا

10:61-21:11

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف

شهرستان بهشهر

ساعت قطع

*شهرک صنعتی فاز 2
*ابتداي جاده زاغمرزوشهرک صنعتی فاز يک بهشهر
*از ابتداي رستوران اشرفی تا روستاهاي گرجی محله ،آسيابسر وکوهستان و شهر رستمکال

0:11-11:61

*از عبور عباس آباد تا چهارراه گرگان(ضلع جنوبی بلوار هاشمی نژاد) -ابتداي
گرجی محله  -خيابان آزادي-ابتداي دستغيب
از ميدان قائم تا انتهاي خيابان قائم – خيابان اشرفی اصفهانی -خيابان شهيد

1

ساداتی -خيابان آشکاران -خيابان سازگار

11:61-12:11

*روستاهاي هزار جريب (حدودا 12تا روستا)
*خ شهيد باقري -خ شهيد رجايی-بيست متري امت-گلشهر-کوي فرهنگيان
*خ  17شهريور-انتهاي مهديه  -سی متري بهپاک-انتهاي گلستان-کوي بهپاک

2

*از زيرگذر گرجی محله تاشهررستمکال  -پايين جاده تا دانشگاه آزاد کلت نکا
*از ميدان بار تا چهارراه گرگان (ضلع شمالی بلوار هاشمی نژاد) -خيابان قائم-

16:61-10:11

خيابان جمهوري-شهيد نجفی –
ابتداي شهيد رجايی تا ماهی فروشی سيفی و مصلی
*از ابتداي جاده زاغمرزتا روستاي حسين آبادوهلل مرزوصحراي کشاورزي-قسمتی از قره تپه

*خيابان فرودگاه -ابتداي خيابان گلستان -گراييل محله

6

*خيابان راميان-صحراي گراييل محله -سی متري گراييل محله -زيروان -شهيدآباد

10:11-13:61

*ايستگاه گاز
*کارخانه نئوپان 22بهمن -اکريلتاب -دانشگاه پيام نور
*ازميدان شير تاروبروي هتل شادزين(ضلع شمالی کمربندي) و تا انتهاي روستاي امامده

*از ابتداي خيابان امام تا کمربندي

4

*از ابتداي پست هاشمی نژادزاغمرز ميدان هاشمی نژاد تا نرسيده به ابتداي

13:61-10:11

حسين آباد (روستاهاي يعقوب لنگه،نمکچال زينوند ومهدي آباد)
*روستاي التپه،سارو ،پاسند،خليل شهر
**صحراي رستمکال ،کوهستان،گرجی محله ودانشگاه آزاد بهشهر
*جاده دانشگاه علم و فن اوري  -مسير کارخانه کمپوست  -از ابتداي جاده زاغمرز

0

تا ابتداي حسين آباد(مسير جاده کشاورزي دهبندي) -قسمتی از قره تپه

10:11-10:61

*از ميدان هاشمی نژاد تا عسگرآباد ( يکه توت ،زاغمرز واميرآباد)
*از روبروي عبور عباس آباد تا ميدان قدس (ضلع شمالی بلوار ) خيابان ابوعمار -
خيابان مفتح تا ابتداي بيست متري امت
*ازکمربندي تا پل سنگ ذغال  -خيابان هنر  -فراشمحله  -چهاررا گرگان تا جهاد

3

کشاورزي (ضلع شمالی وجنوبی بلوار هاشمی نژاد)

10:61-21:11

*ايستگاه گاز
*خيابان شهيد مدنی  -خيابان پاسداران -انتهاي خيابان انقالب -پيشوا-
شهيدرياحی
*شهرک صنعتی فاز 2
*ابتداي جاده زاغمرزوشهرک صنعتی فاز يک بهشهر

7

*از ابتداي رستوران اشرفی تا روستاهاي گرجی محله ،آسيابسر وکوهستان و شهر رستمکال

*از عبور عباس آباد تا چهارراه گرگان(ضلع جنوبی بلوار هاشمی نژاد) -ابتداي
گرجی محله  -خيابان آزادي-ابتداي دستغيب

16:61-10:11

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف
1
2

شهرستان جویبار
پادگان شهيد محالتی-سروکال،ديوکال،ديوکالاليمون
کارخانجات شهرک صنعتی  -سالن حاجی زاده جويبار
پمپ بنزين موسوي-الريم ،زرينکال،رنگريزمحله،کيامحله ،مرکز بهداشت کالگرمحله
،خيابان کالگر محله باغبان محله  ،کالگر محله  ،جاده بيزکی  ،جاده ميانده
طرح سالمسازي دريا -پمپ بنزين کاويانی چوباغ-ميانملک،امامزاده محمود،شاهين خزر

6

کارخانجات شهرک صنعتی-ادارت بخش کوهی خيل  -شهر کوهيخيل

4

پمپ بنزين ورشويی  -هتل سامان -ميارکال،صفرخيل،گليرد،پهناب،مشک آباد

0
3

مرغداريها-اسماعيلکالبزرگ و کوچک،کله بن ،فوتم ،بيزکی،ميانده،
مرغداريها-شيب آبندان،سيدکال،حاجيکال،آزان،
دانشگاه آزادجويبار -روستاهاي دونچال انارمرز و گلدشت وانبارسر

ساعت قطع
0:11-11:61
11:61-12:11
12:11-16:61
16:61-10:11
10:11-13:61
13:61-10:11

مرغداريها -روستاهاي سيدزين العابدين،آستانه سر،زغالمنزل،ميستان

7

حوزه شهري -فرمانداري-بيمارستان عزيزي-نيروي انتظامی -خيابان امام(ره)-

10:11-10:61

سراجکال،باالمحله،فقيه محله

0

پمپ بنزين بابايی-جاده کياکال مناطق کشاورزي سروکال،شرکت سروبتن
سپاه-شهرداري-آب و فاضالب -خيابان بحر خزر -خيابان شريعتی -جوانمحله

10:61-21:11

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف

شهرستان ساری

ساعت قطع

پهنه کال و دروار تا ارزفون ،روستاهاي شکتا و سنگتراشان
بلوار کشاورز سمت چپ بسمت پل هوايی کليه مناطق تحت پوشش از جمله :کوي صاحب الزمان  ،کوچه
ابوالفضل تا بخشی از کوچه شهيد براري ،بازار روز راهبند ،مخابرات شهيد قندي ،بخشی از خ پژمان ،تا جنب مدرسه
راهنمايی قائم مقام و خانه هاي سازمانی نيروي انتظامی

بلوار کشاورز سمت راست بسمت پل هوايی کليه مناطق تحت پوشش از جمله :کوي چمران  ،کوي
صادقيه ،خ سپاه ،شهرک شهرداري ،کوچه صالح ،خ شهداي محراب تا سه راهی جواديه و پل گردن ،منبع
آب زمينی.

1

شرکت آنتی بيوتيک  -دانشگاه کشاورزي  -آبمال  -پمپ گاز جعفري  -روستاهاي الوار خيل  -سيد آباد

کمربندي شرقی ضلع جنوبی  -معلم کوچه مديريت  -پمپ گاز شهرداري  -پايانه مسافر بري

0:11-11:61

خ قارن سمت چپ تاکوچه اکبري و کوچه جعفريان ،خ فرهنگ  ،کوچه دو مهري ،بانک صادرات شهدا
راسته بلوار طالقانی تا ابتداي باغ سنگ جنب مجتمع گليم فروش
شرکت آرين شيمی
مفتی کال  -تيرکال  -ماچک پشت  -ميارکال  -مسکن مهر  -علی کتی
ميدان خزر به سمت جاده دريا تا روبروي دانشگاه آزاد سمت راست  -تصفيه خانه عاليواک 633 -
دستگاه  -دانشگاه روزبهان  -آنتی بيوتيک
خ مالمجدالدين و پشت آتش نشانی  -آتش نشانی  -اداره پست  -دفتر نمايندگی واليت فقيه

خ کمربندي جنوبی بسمت جاده قائم شهر سمت راست از جلوي پست شهيد نيک مهر ،کليه مناطق تحت
پوشش سه راهی ميانرود بسمت دخانيات ،کوچه تقوي ،طبري ،کوچه ارشاد ،کوچه شهيد صدرايی ،کوي
اتحاد ،کوچه نوذري ،اداره دخانيات تا سروينه باغ شهر کياسر
روستاهاي بخش دودانگه

2

ايستگاه پمپاژ آب شرب روستايی جويبار
بلوار پاسداران سمت راست از ترمينال غرب تا دور ميدان امام

11:61-12:11

از پست  60کيلوولت آفاقيان راسته ريل راه آهن بسمت بلوار جام جم تا خ جام جم جنب حسينيه  25کربال

بلوار پاسداران سمت راست از ترمينال غرب تا بلوار آزادي جنب عمارت شهرداري وکوي آزادي ،خ
نهضت و بعثت و کليه مناطق تحت پوشش

خيابان قائم -خيابان فرح آباد 6انتهاي قرق و خيابان شفا
خيابان پيروزي و صبا
سمت راست بلوار کشاورز بسمت کياسر ،کليه مناطق تحت پوشش از جمله :راسته پارک شع=هرداري
شمس ،کوچه طالقانی ،آهی دشت ،مهدشت ،کوچه شهيد ساالري  ،اسبورد تا جنب چايخانه بلوط
روستاهاي دهستان پشتکوه
سد شهيد رجايی و الرما
کارنجات شهرک صنعتی 2
روستاي آکند  -شيخ علی محله -ماهفروز محله  -قاديکال  -مزر رود  -سوزنک  -صالح آباد

بيمارستان نيمه شعبان  -بيمارستان بوعلی  -کلينيک سپاه  -کلينيک دکتر شهيدي  -اداره بازرگانی -
ديوان محاسبات  -سازمان تامين اجتماعی  -اداره اوقاف  -صنايع معادن  -کوي رفيعی  -کوي شهيد
مطهري  -کوي پاسدار
گارد جنگل به ميدان امام به سه راه جويبار و کمربندي غربی تا نرسيده به ميدان خزر و خ شهبند و
ترک محله  -بهداشت خ شهبند  -دانشگاه امام محمد باقر و مخابرات ترک محله

6

بلوار خزر و ميدان خزر تا سر کوچه فرجی و خ طبرستان و وصال تا وصال  - 21مجتمع طوبی -
دانشگاه امام محمد باقر -مسير روستاي چالو
بلوار کشاورز سمت راست بسمت پل هوايی کليه مناطق تحت پوشش از جمله :راسته ريل
راه اهن ،راسته بلوار داراب 23 ،متري اول و دوم ،کوي پيوندي ،بخشی از خ سعدي ،بخشی
از خ صبا تا کوچه صبا،2
انتهاي قرق و خيابان شفا

12:11-16:61

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف

شهرستان ساری

ساعت قطع

جاده قائم شهر سمت راست و صاحب الزمان ،روستاهاي گرجی کال و شهرک نوبنياد و
کردخيل و ...تا ماهفروجک
از پست ساري يک تا ميدان خزر -خيابان امام حسين
دور ميدان شهرداري ،خ شيخ طبرسی ،کوچه هاي بخشنده و نعلبندان تا انتهاي خ ملت ،کوچه زراري.

کارنجات شهرک صنعتی 2
 پالژ هاي کناري ساحل (  25عدد) شهر فرح آباد  -اسفندان  -سوته  -شريف آباد -اسکله تفريحی شهرداري

4

بخشی از خ قارن شامل کوچه هاي کيانی  ،کوي مختار ،اصفهانی محله ،کوچه قيومی تا جنب
خوابگاه دانشجويی دانشگاه آزاد

16:61-10:11

خ مازيار ،خ خاقانی  ،بلوار عسگري محمديان تا ابتداي شنبه بازار ،سکوي ارتش ،خ بقيه
اهلل ،کوي کارمندان و خ فارابی ،تا بقيه اهلل 11

مسير سه راه جويبار تا داخل کوي اصحاب
خيابان  22بهمن  -روستاهاي آخور سر و بخشی از مقتی کال
بلوار خزر و کوچه ش فرجی و مهدي آباد  -پست هاي زمينی شيالت  -جهاد  -تربيت معلم

کوي اصحاب  -کمربندي غربی (شهرک زعفرانيه  -شهرک امام حسين  -کوي امام خمينی )
استخر داراب  -شهاب ليليم  -خاريک  -خارميان  -تجنک  -چاه هاي آب پهناب -
انتهاي بلوار طالقانی راسته شرکت ايرانيت ( دور ميدان هالل احمر) بسمت خ نيما يوشيج ،
خ سلمان فارسی و کليه مناطق تحت پوشش ميدان اول تا کوچه محتشم و خ پيروزي کليه

0

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

کارنجات شهرک صنعتی 2

10:11-13:61

روستا هاي پنبه چوله عليا  -پنبه چوله سفلی  -آبمال  -کرد خيل  -موزي باغ  -نصير آباد

بلوار خزر و خ خيام و بلوار امير مازندرانی تا بيمارستان امام  -بيمارستان امير -
ديسپاچينگ  -بيمارستان امام

سد شهيد رجايی و الرما
روستاهاي باالمليک و مناطق تحت پوشش آن
کمربندي جنوبی بسمت جاده قائم شهر سمت چپ از جلوي پست شهيد نيک مهر تا پمپ
بنزين جديد فاز  ،2کليه مناطق تحت پوشش از جمله :گلچينی 1و ،2روستاي ميانرود ،تلوباغ،
پايين سنگريزه ،باال سنگريزه ،جاده قديم ميانرود.
روستاهاي دهستان گرماب
عيسی خندق  -آبکسر  -حاجی آباد  -کارکنده  -رگندشت  -گيله کال
روستاهاي علمدارده  -گردشی و ....

3

شهرک استانداري  -شهرک زيتون  -شهرک سپاه  -چاه آبا امامزاده عباس  -چاه آب منطقه
روستاهاي اطراف  -روستاهاي گلما  -معلم کال  -اردشير محله  -ولشکال -

روستاهاي دازمير کنده  -کلمر  -جره سر  -امامزاده خليفه  -شاهفرا
بلوار امام رضا سمت راست تا پل ذغالچال کليه مناطق تحت پوشش ،کوي طالقانی اول و دوم
 ،کوچه غفاري ،پليس راه ،بخشی از کوي لسانی تا ابتداي کوي جواديه
انتهاي پل خزر کمربندي غربی به سمت ميدان خزر و جاده دريا  -دانشگاه آزاد  -دانشگاه
اديب  -باشگاه برق  -استخر برق

13:61-10:11

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف

شهرستان ساری

ساعت قطع

هر هوالر ،پايين هوالر و باال هوالرو روستاهاي علوي کال و مسير
از گارد جنگل تا پاشاکال  -آب منطقه اي يا سازمان آب
از جالوي پست بسمت بلوار کشاورز سمت چپ بسمت کياسر از کليه مناطق تحت پوشش از
جمله :کوي غفاري ،پايين دزا  -مخابرات واليت ،باالدزا ،تا عبور گنبد
روستاهاي الال و خلرد و ...
روستاهاي هوالر  -سليم بهرام  -امره و...
بلوار امام رضا ضلع شمالی  -پمپ بنزين  -کوي احمدي آزاد  -امامزاده عباس  -کوي
جهانپيما  -کوي شهيد قاسمی  -ذغالچال

7

بخشدار ي رود پی شمالی  -ايستگاه فرستنده صدا و سيما  -ر.وستاهاي حميد آباد  -طاهر

10:11-10:61

آباد  -فرح آباد  -نبی آباد  -ولی آباد  -قاجار خيل  -گرجی پل  -طوقدار  -شيرين بل
شرکت مهر گاز
بلوار طالقانی راسته ميدان هالل احمر بسمت شهابی و بيمارستان حکمت ،خ شهابی و کليه
مناطق تحت پوشش ،کوچه ميرجانی و باغ سنگ ،خ المهدي ،تا ابتداي تقاطع شهابی و خ 23
متري دوم.
حزب ا ..و بلوار امام هادي و خ معلم و ميدان معلم به سمت مصلی و ميدان معلم به سمت
ابتداي بلوار طالقانی  -مصلی  -درمانگاه ابوالفضل
ابتداي قرق تا ميدان تره بار
شرکت شن ماسه شمس
بلوار کشاورز ازجنب گنبذ تا جنب قهوه خانه ترم صحرا  ،کليه مناطق تحت پوشش از جمله
روستاههاي ترم  ،سنگتراشان ،سکو تپه ،تنگه لته ،کارخانه آجر ماشينی ،خان عباسی،
پرچيکال ،پايين کوال ،واردمحله ،سانخيل.
سمت چپ بلوار کشاورز بسمت پل هوايی کليه مناطق تحت پوشش از  :ازمقابل مسجد امام
حسن عسگري ،بخشی از خ لسانی ،راسته ريل را ه آهن ،منطقه پل گردن ،کوي جواديه ،کوي واليت
فقيه  ،ميدان زندان ،تا خ قره جه جنب مدرسه راهنمايی دانش

0

شرکت چسپ ساز
جاده ساري نکا بعداز پل ذغالچال سمت راست جاده ساري نکا راسته پمپ گاز نادري تا
جنب رستوران حاج حسن ،پارک شهيد زارع تا روستاههاي اسبورز ،بندافروز ،خارکش
روستاهاي زرين آباد عليا وزرين آباد سفال
منطقه آب انبار نو
شرکت آرين سينا
کارخانه الله شهر سورک روستاي اسرم جامخانه
بازار نرگسيه و شهيد رجايی ،مسجد جامع تا خ نادر(جمهوري اسالمی) تا جنب پاسا ژرضا

10:61-21:11

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف

شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالی

ساعت قطع

منگل و مهدي آباد

1

شهرک صنعتی بشل
شهرک صنعتی شورمست

0:11-11:61

شهر پل سفيد
روستاهاي منطقه خانقاه پی وسنگده

2

کل شهر شيرگاه

11:61-12:11

کارخانه ذغال شويی

6
4
0
3
7
0

کارخانه سوله طبرستان
معدن کارمزد
جزخانی  -عباسکتی  -منطقه کسليان
منطقه زيوال
معدن کارسنگ
روستاهاي مسير جاده نظامی
کل منطقه لفور و قسمتی از شهر شيرگاه قسمت نارنج بن
کارخانه خزرريس
روستاهاي چاي باغ و تپه سر و آبدنگسر
روستاهاي منطقه گدوک و خطيرکوه
شهرک صنعتی بشل
خ  17شهريور وخدمات  -منطقه کنيج کال  -روستاهاي سرخ کال وحومه

12:11-16:61
16:61-10:11
10:11-13:61
13:61-10:11
10:11-10:61
10:61-21:11

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف

سیمرغ

ساعت قطع

روستاهاي نجار کال قديم-سبزي باغ-تاالرپشت-موسی کال-قجر تپه-سلدوزکالي

1

بزرگ و کوچک-روستاي مالکال ( سيمرغ )

0:11-11:61

کل منطقه شهري-سيدمحله-سوخته آبندان-آب فاضالب روستايی-روستاهاي

2

کوشيکال-سنگتاب-خراط کال-ترانس هاي جاده جويبار ( سيمرغ )

13:61-10:11

کليه مشترکين جاده بهنمير-روستاهاي پهناجی-رکن کال-برج خيل-جمال کال-

6

نجارکالي جديد-پايين دسته-تنبال-دينه سر-سمناکال-کهلودشت-آهنگرکال
( سيمرغ )

10:61-21:11

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف

شهرستان فریدونکنار

ساعت قطع

از وسط روستاي شيرمحله تا بيشه محله بزرگ  ،بيشه محله کوچک ،نواحی محله

1

بزرگ و کوچک  ،طوله سرا  ،بهنمد ،منقارپی ،کالگرسرا ،جزين ،زاهدکال ،کريم کال،

12:11-16:61

اسبوکال (،جاده خط جديد)
ابتداي خيابان جهاد الی چهارراه معلم  -پاسداران  1و  - 2مصلی قدس و کوچه

2

6

سليمان خاطر

روبروي مصلی الی ميدان ماهی (خيابان امام خمينی و خيابان شهدا ) بلوار بسيج ،
مسجد فاطمه زهرا  ،خيابان صيادان

16:61-10:11

10:11-13:61

مسير خيابان نامجو از ميدان ماهی تا حسين آباد و تا نظر آباد خيابان ياس و خيابان
شبنم خزر شهر جنوبی  -خزر شهر شمالی الی خيابان ماشين سازي  -شهرک ايثار

4

گران و دانشگاه مالک اشتر  --انتهاي خيابان وليعصر الی وليعصر  13و وليعصر
 - 15شهرک اسدي بخشی از همت اباد  -روستاي سوته  ،ف رم  ،حيدرکال و

13:61-10:11

مالکال --ميدان ماهی الی روستاي حسين آباد (بلوار نامجو )  21 ،متري غربی 16 ،
متري ساحلی

0

کل مسير خيابان بهشتی --فروشگاه پالم الی روبروي خيابان جهاد  ،فيروزآباد ،
بلوار کشاورز  ،خيابان نرگس و خزر شهر جنوبی

10:11-10:61

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف

شهرستان قائمشهر

ساعت قطع

خ جويبار حد فاصل ظرافت تا کمربندي  -ظرافت تا کوي رشادت -کوي معرفت -کوي شهيد
موسوي نژاد-بيست متري چشمه-خ کوچکسرا ابتداي کوي شهيد حميديان-تا نانوايی بزرگی
خ بابل از ميدان امام تا اخوان  -مخابرات -کوي اخوان -آبان -الريمی-ا بتداي کوچه
پارسا-ابتداي کوچه پرورش

1

حريم راه اهن از افراقلم تا پل هوايی-دخانيات -سياهکال
خ تهران حد فاصل مهتاب تا جنگلبانی سمت راست خيابان -کوي طالقانی -رينگ داخلی تا

0:11-11:61

پمپ بنزين اميري
حد فاصل بانک ملی مرکزي تا راه آهن-اداره پست  -کوي رازي -فروشگاه فرهنگيان -
ايستگاه تاکسی خ ساري -بانک تجارت-قائم محله تا دنجيکال
کوي شرافت  -ک وليعصر -کوي ظرافت -قسمتی از کوي شهيد بهشتی-اداره برق

خ ساري حد فاصل راهبند تا ظرافت سمت راست  -خيابان کنسرو-پشت
بيمارستان وليعصر

2

چشمه سر-ساروکال -کوتنا تا سيد ابو صالح
کمربندي غربی حد فاصل سه راه فيروزکوه تا ميدان جزيره سمت راست خيابان -

11:61-12:11

عبور اسکندر کال-پمپ بنزين اکبري -هايپر آرين
پاساژ سجاد -ميدان طالقانی تا البرز - 23پاساژ ميالد -مرکز مخابرات -مسجد جامع
خ مهمانسرا -بيست متري مهمانسرا  -کوي کشاورزي -ميدان عالئدينی
حد فاصل جانبازان سمت راست خيابان ساري تا راهبند -شهرک يثرب -عبور چشمه سر تا
آزادي 139

6

پاساژهادي و سپهر-بيمارستان رازي -خ ساري از چهاراه جويبار تاچهاراه فرهنگ سمت

12:11-16:61

راست -بانک ملت مرکزي
جاده بابل از عبور ج نظامی به سمت بابل سمت چپ خيابان  -قراخيل -گزنه کال -پمپ بنزين
توت فرنگی -پمپ بنزين عنايت زاده -ابتداي ج نظامی تا نساجی سمت راست خيابان

شهر ارطه-ابوخيل -بورخيل-قاسم خيل -کفشگرکال-جوجاده-افراتخت
جاده ساري -کارخانه فوالد طبرستان
جاده کياکال  -شهرک صنعتی سنگتاب
شانزده متري اول حد فاصل کمربندي تا ميدان علی به سمت چهاراه الريمی  -ابتداي

4

الريمی کوچه ايزد و کوچه صداقت -تامين اجتماعی -کوي پارسا و پرورش
خ تهران حد فاصل سه راه فيروزکوه تا شرکت نفت سمت راست خيابان  -اداره آب -حد

16:61-10:11

فاصل سه راه فيروزکوه تا البرز  136کوي آرش و حافظ
خيابان ساري حريم راه آهن تا عبور چشمه سر -خيابان مولوي -کوي ورزش  -شهيد
پلنگی-مسکن مهر -حد فاصل زيرگذر تا مدرسه اديب -نساجی شماره  1شامير کال

کمربندي شمالی حد فاصل ميدان جانبازان تا چهارراه جويبار سمت چپ خيابان -
پارياب -کوي نهضت و حالج  -مهدي آباد لهرم  -افراکتی
خ ساري حد فاصل ميدان جانبازان تا چهاراه ترک محله -ساختمان شهرداري  -نيما-شاهد-بيمارستان وليعصر

جاده بابل کوي صاحب الزمان و انتهاي کوي توحيد  -سراج کال  -سنگتی-ولوند -استرآباد
محله  -افراکتی -جنيد و الک پل -تا نيروي انتظامی

0

خ تهران حد فاصل البرز  136تا هفت تن  -تاالر پشت  -هفت تن  -متانکال -واسکس -شهرودکال

جاده نظامی حد فاصل پمپ بنزين تا پارک جنگلی -کمربندي غربی حد فاصل پل قلزم کال تا
سه راه فيروزکوه سمت راست روستاهاي اسکندر کال -ملک کال -روستاي قلزم کال از منبع
آب تا مسجد محل
خيابان ساري سيد محله-پشت ورزشگاه وطنی -مسجد صبوري -کوي ابريشم
ابتداي ج نظامی تا نساجی سمت چپ خيابان از نساجی تا عبور خرماکال هردو سمت خيابان -
حد فاصل روستاي سوخته کال تا روستاي ميکال  -حد فاصل سه راه افرا تا روستاي شامير کال

10:11-13:61

ردیف

شهرستان قائمشهر

ساعت قطع

کمر بندي شمالی حد فاصل جانبازان تا چهارراه جويبار سمت راست -ج جويبار سمت چپ
خيابان تا روستاي نوده  -روستاي پرچيکال  -روستاي چمازکتی
حد فاصل ميدان جانبازان تا کوي آزاده جاده جويبار سمت راست  -شهرک صنعتی رستم
کال -باال لموک کاسگرکال  -لهمال
جاده کياکال  -کالگرمحله  -دهکالي سفلی و عليا

3

پل هوائی تا کتی سر-افرا قلم
خ جويبار حد فاصل ايستگاه تاکسی تا ظرافت-کوي هفده شهريور -کوي شفا به سمت

13:61-10:11

کتابخانه -کوي شهيد سليمی -ابتداي کوي شهيد بهشتی -ابتداي سيدين (خ جويبار )
شانزده متري اول حد فاصل کوي سيدين تا ميدان علی - -خيابان چمران به سمت باغ
جهانديده-مرحوم جوادي (ليلی آباد)-اموزش و پرورش-کوي کبيري -خ بابل حد فاصل
دستوريان تا چهارراه الريمی
جاده ساري از جانبازان تا عبور تخته فشرده  -المشير -افراپل -پائين جاده قاديکال ارطه

کمربندي شمالی حد فاصل ميدان امام تا کوي آزاده سمت چپ -کوي کهنسال کوچکسرا -
کوي آزمايشگاه  -کروا  -هردرود -شانزده متري دوم تا ج کياکال سمت چپ خيابان
خ بابل حد فاصل ميدان امام تا پل تالر  -دانشگاه آزاد-ا بتداي ک توحيد -کوي شهيد صالحی -قائميه

کمربندي غربی سمت راست خيابان تا عبور کفشگرکال بزرگ -کوي شهيد رجايی  -کفشگرکال

7

بزرگ-درزي کال -خيابان کفشگرکال تا کوي سجاد
خيابان ساري حريم راه آهن آزادي -70به سمت مدرسه ايثارگران -کوي امت -چال زمين

10:11-10:61

روستاهاي فوالدکال -آبمال -ميانرود-قاديکال بزرگ -اهنگرکال -چپی و گل افشانابتداي خيابان کفشگر کال تا کوي سجاد -شهيد محسنی -کوي آرش-کوي سجاد -کوي
دستوريان -چهارشنبه بازار -کوي افتخاري و روان

کارخانه تخته فشرده-روستاي پايين لموک
شانزده متري دوم به سمت ج کياکال سمت راست خيابان  -کوچکسرا
کمربندي شمالی حد فاصل شانزده متري اول تا چهاراه جويبار سمت راست  -خ کوچکسرا از
شقايق  2تا مسجد الرسول خيابان سينا
ارکيده -کوي شهيد نوريان کفشگرکال -پشت مصلی -کوي خرم -خ تهران حد فاصل کوي

0

مهتاب تا کوچه بنفشه -کوچه مهتاب تا رينگ داخلی
کمر بندي غربی خيابان مرحوم عليپور  -پشت ترمينال-رينگ داخلی تا ميدان واليت-پمپ
بنزين نظر پور -ارغوان
حريم راه آهن کوي زيراب -کوي اديب -حد فاصل پل هوايی تا آرامگاه سيد نظام
جاده نظامی حد فاصل روستاي خرماکال تا روستاي باغدشت و گاوان آهنگر
کارخانه نساجی  0و فاينانسکوي شرافت  -ک وليعصر -کوي ظرافت -قسمتی از کوي شهيد بهشتی-اداره برق

10:61-21:11

مکان و ساعت مدیریت اضطراری بار ( خاموشی برق ) شرکت توزیع برق مازندران مورخ07-10-10

ردیف

شهرستان گلوگاه  ،میاندرود  ،نکا

ساعت قطع

ضلع شمالی جاده سراسري گلوگاه به بهشهر تا پل خليل شهر – شهرک صنعتی – کشتارگاه
ماکيان – محوري ران و ساروج بتون (گلوگاه)
کارخانه دخانيات وشهر سورک روستاي انجيل نسام ( مياندرود )

سمت چپ جاده دريا به سمت دريا و روستاي سياوشکال  ،آلو کنده  ،حاجی محله

1

قسمتی از نيمچاه  ،طوسکال  ،بستانخيل  ،گيل آباد و بخشی از روستاي خورشيد و روستاي

0:11-11:61

بايعکال  ،اماميه و چاه اب روستايی ( نکا )
روستاي چلمردي تا گلورد و بسمت روستاي غريب محله و سد گلورد (نکا )
روستاي ابلو و طالب اباد و جاده هزار جريب از روستاي گلبستان تا چلمردي و جاده سيمان و
چاه اب شهري (نکا)
ضلع شمالی جاده سراسري گلوگاه به بهشهر تا پل خليل شهر – روستاهاي ريحان آباد قلعه پايان
سنکيابسر و محوري هاي کشورزي لمراسک و ريحان آباد (گلوگاه )
کارخانه الله شهر سورک روستاي اسرم جامخانه (مياندرود )
پرورش ماهی شهيد رجايی وروستا برارده و صائبی ودن (مياندرود)

2

از روستاي زيارتکال بسمت روستاي اريم ( ،نکا )

11:61-12:11

شهرک صنعتی فاز  2و بخشی از منطقه مايکرووي  2و جاده سی متري (نکا )
از شرکت سايپا يدک تا کالنتري و کوچه هادوي و رفيعی و نظام زاده و کوچه فرمانداري و منطقه
دوگنبدان و قسمتی از خيابان آرامگاه و کوچه توفيق و ادارت فرمانداري  ،بخشداري  ،ثبت احوال ،
ورزش و جوانان  ،پزشکی قانونی و اوقاف و بيمارستان امام حسين (نکا )
پرورش ماهی – (مياندرود )
روستاي ماکران-بزمين آباد وحلمسر و آسيابسر (مياندرود )
سمت راست جاده دريا به سمت دريا تا سه راه الغدير و روستاي نيمچاه  ،اطرب  ،بهزاد کال  ،آجند ،
گلچالسر  ،مليچ گاله و چاه آب اسفندياري (نکا )

6

خيابان راه اهن و خيابان سی متري غربی ( نکا )
شهرک صنعتی فاز  1و بخشی از روستاي کلت و روستاي اسکاردين و الکتراشان (نکا )

12:11-16:61

ميدان امام حسين بسمت زيرگذر جامخانه و روستاهاي نودهک و منطقه صفائيان و خشک آبندان و
نيايش و قسمتی از خيابان ارامگاه ( نکا )

جاده اومال تا قبل از پل کمربندي (نکا)
کارخانجات اسرم جامخانه (مياندرود)

4

روستاي نودهک و چمان (،نکا )
از سه راه الغدير تا پالژ ارتش و اطالعات و ستاد مشترک و بخشی از روستاي طوسکالو

16:61-10:11

خورشيد  ،تازه آباد و نوذرآباد و دنگسرک و اسماعيل آقا محله و کارخانه سيلو (نکا )
کارخانه چوب اختصاصی ( مياندرود)
شهرک مسکن مهر و شهرک شهيد عباس پور (نکا )

0

بخشی از منطقه مايکروويو  1و منطقه حسن اباد و منطقه نفت سياه و روستاهاي چاله پل ،

10:11-13:61

ميانکاله  ،چناربن  ،نداف خيل  ،درزي محله  ،کميشان  ،خانه سر  ،گل حيل  ،دوراب و بخشی
از روستاي کلت (نکا)
از پست  60ضلع جنوبی جاده گلوگاه بهشهر تا پل خليل شهر روستا هاي خورشيدکال،تيله نو  ،تيرتاش،
لمراسک ،ولمازو و مهديرجه (گلوگاه)
از پست  60ضلع جنوبی جاده سراسري تا ابتداي کمربندي شرقی خيابان امام تا ميدان  22بهمن انتهاي
کمربندي غربی خيابان شهيد زاهدي ( گلوگاه )
مسير کشاورزي روستاي اسرم و خانه هاي سازمنی نکاچوب( مياندرود )

3

از ميدن الله بسمت سه راه زاغمرز و خيابان شهرداري و منطقه مهرآباد  ،اداره اطالعات و اداره آگاهی و
چاه اب شهري و سه را زاغمرز به سمت عباس آباد و شهرداري و مصلی نماز جمعه (نکا)

از اداره برق نکا به سمت ميدان امام حسين و روستاي دوقانلو و کوچه هاي مسير و اداره
ماليات و ثبت اسناد و منطقه ترک محله و سپاه پاسداران  ،اداره برق و منطقه تپه نارنج باغ (نکا )

13:61-10:11

ردیف

شهرستان گلوگاه  ،میاندرود  ،نکا

ساعت قطع

روستاهاي هزار جريب بهشهر و گلوگاه
ضلع غربی کمربندي شرقی خيابان نواب خيابان طالقانی حد فاصل چهار راه طالقانی تا
کمربندي شرقی خيابان  15خرداد تا ميدان  22بهمن (گلوگاه)
شهرک صنعتی  ،مسير ساحلی پالژهاي ساحلی برگه طبقده عزت الدين اناردين ( مياندرود)

7

سمت راست جاده نيروگاه به سمت ميدان جانبازان تا کالنتري و منطقه ته چال (نکا)

10:11-10:61

از پست  60ضلع شمالی جاده گلوگاه به گرگان تا دريا -ضلع شرقی کمربندي شرقی تا انتهاي
حوزه استحفاظی گلوگاه (گلوگاه )

0

فرودگاه بين المللی مياندورود و دشت ناز ( مياندرود )
از روستاي سوته خيل به سمت بند بن و روستاي اکرد به سمت ارم و سوچلما (نکا )
خيابان علميه و بخشی از روستاي کلبستان تا مازرون سفال (نکا )

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران

10:61-21:11

