
آدرس محل قطع برقشهرستانردیف

روستاهای بندركال و آغوزبنامیر كال1

پل سوم-ازسه راه درویشخیل تا بلوار بسیج آمل2

ازسه راه درویشخیل تا میدان هزار سنگر تا طوله كالآمل3

ازسه راه درویشخیل تا شركت كالهآمل4

 تا میدان حر24از انتهای آفتاب  - 36 و 34آفتاب  - 45مسیرهای آفتاب آمل5

2جاده هراز بعد از پست آمل آمل6

74 و آفتاب 50 الی آفتاب 40از انتهای آفتاب آمل7

جاده هراز پلیس راه قدیم الی رزكهآمل8

مسیر امام زاده قاسم و قجر محله- بلوار والیت آمل9

محله های رحمت آباد و شهرک آزادگان - 8از پل جانبازان تا روبروی دریای آمل10

بابل11
موزی   _بلکرون   _هلی كتی  _مس دره _همه كتن   _شالیکش  _ریگ چشمه   _گل چشمه   _چهره  _خواجه كال   _بالف كال   _امیر كال   _كبریاكال   _درازكال   _مرزی كال  _ بابلکنار تا منطقه جنگلی انجلیسی

كالری كال _ممرزكن  _تیركن   _ازارون  _فرام لک  _وزتلک   _جاجن   _كتی 

سه راه احمد كال تا انتهای صورت _پائین مرزبال   _باالسیدكال    _پائین سیدكال  _مشهدسرا _بیل پی  _بخشداری  _دادگستری  - 4شهر گتاب تا اطاق سرا شمارهبابل12

بابل13
مسیر  _مسیر احمد كال تا كرد محله   _باالمرزناک   _گل باغ _باالمرزبال   _چوبست _كشتله شوب محله تا مزار شهدای پایئن سرست  _آهنگركالی بزرگ  _ولوكال    _  ابتدای كرد محله تا پائین محله كشتله

آخمن

مسک  _پایین پنبه جار ازاركل  _كاردیکالی شرقی _سنگرودپی  _پاریکال  _سفیدطور   _رحمانی محله   _ناریوران تا سه راهی میر كتی بابل14

چالرز _خرطوسی   _ ناریوران تا پل كوهپایه سرا بابل15

پارک شادی  _محله صد دستگاه _خیابان گل  _26 تا 18خیابان شریعتی از معلم  _خیابان وحدت تا مبلمان مركزی _6 تا 2بسیج   _21 تا 1بسیج های   _پارک نوشیروانی تا میدان سردار سلیمانی بابل16

حسین آباد  _شهرک مخابرات _همت آباد- وكیل محله  _ تا مسجد امام حسین1ابتدای بسیج  _سلمان فارسی غربی  _فجر جنوبی  _فجر مركزی  _كوچه های فجر غربی  _ 20 تا 16  و بسیج های 11 بسیج بابل17

كوچه های بعثت مدرسه صبوری فهیما _ 21 تا اشرفی 1میدان كشوری سرداران بابل18

شهرک آزادگان  _10 الی 6ارشادهای  _ 18 تا 2سرداران های  _  میدان كشوری تا كارگر بابل19

بخشی ازضلع شمالی  بلوار ذوالفقاری و بخشی از ضلع شمالی باقرتنگه+خیابان جباری+ خیابان شهید بهشتی بابلسر20

پدافند هوایی بابلسربابلسر21

خیابان شریعتی+شهرک میرزایی+خیابان محبوبی+9و8و7و5و4پاركینکبابلسر22

بیست متری امت-شهیدمهرزادی -كشتارگاه قدیم -گلشهر- عبدالحق- سلمان فارسی -شهید باقری - خیابان شهیدرجاییبهشهر23

1شهرک صنعتی فاز-كوچه ویال- جاده زاغمرز بهشهر24

روستای حسین آباد و هلل مرزبهشهر25

میاركال،صفرخیل،گلیرد،پهناب،مشک آباد- هتل سامان- پمپ بنزین ورشویی -میانکاله جویبار26

پمپ بنزین جدید-سالن حاجی زاده جویبار- كارخانجات  شهرک صنعتی جویبار27

منطقه آب انبار نو، پاساژ واالتبارساری28

 خرداد تا  چهارراه پیروزی و كلیه مناطق تحت پوشش15خ قارن ،  پاساژ  الهیه،  بخشی از خ فرهنگ، كوی توكل، كوچه سید پور، استادیوم سید رسول حسینی جدید و قدیم تا كوی ساری29

شهر کیاسرساری30

جاده دریا تا انتهای جاده پالژساری31

از روبروی اداره برق شمال تا سه راه ارامگاه خیابان اصلی سمت راست-بلوار خزر ،طبرستان و ساری کنارساری32

بلوارخزر تا بلوار امیر تا بازار روزساری33

.روستاهای باالملیك و مناطق تحت پوشش آنساری34

تا ماهفروجک... جاده قائم شهر سمت راست و صاحب الزمان، روستاهای گرجی كال و شهرک نوبنیاد و كردخیل وساری35

بلوار پاسداران سمت راست از ترمینال غرب تا دور میدان امامساری36

روستاهای ورند و علمدارده و گردشی و روستاهای مسیرساری37

 كل روستاهای بخش دودانگهساری38

ار ورسک تا گردنه گدوک- روستاهای مسیر وسیه سر به سمت گرزین خیل - پادگان دو آب به سمت اوریم - رستوران چم چم به سمت طالع - كوی معدن - روستاهای دركه رودبار سوادكوه39

منطقه شهری زیوال  و روستای كلیج خیل و روستای روس آبادسوادكوه شمالی40

سبزی باغ- كهلودشت- مری- مالكال- سالدوزكال كوچک- سالدوزكال بزرگ- قجرتپه- موسی كال- تاالرپشت- آهنگركال- سمناكال - نجاركال قدیم- میدان صمصام طور- خراط كالسیمرغ41

خیابان پاسداران اول و دوم- خیابان طالقانی- بلوار ساحلی از میدان سوناصدف الی پل میالد- خیابان جهاد- بلوار امام رضا از سه راه جهاد الی خیابان سلیمان خاطرفریدونکنار42

ارکیده-خ تهران مهتاب تا رینگ داخلیقائمشهر43

خ کفشگرکال-کمربندی غربی خ مرحوم علیپورقائمشهر44

واسکس-متانکال - هفت تن10تا6خ تهران حدفاصل البرزقائمشهر45

خیابان شریعتی-خیابان شهید پهلوان- خیابان امام-خیابان شهید رجاییگلوگاه46

شرکت سهامی نکا چوبمیاندرود47

ضلع جنوبی جاده ساری به نکا از سراه اسالم اباد روستای دارابکال و اوسا تا روستای اللیم و بیمارستان میالد نورمیاندرود48

از سه راه الغدیر تا دریا و بخشی از روستاهای طوسکال و خورشید و نیراباد و امامیه و تازه اباد و دنگسرگ و نوذراباد و پالژ های ارتش و اطالعات و روستای اسماعیل آقامحلهنکا49

سمت چپ خیابان انقالب از سراه زاغمرز تا پل و خیابان علمیه جنب میدان اللهنکا50
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(كوچه گلزار و سهرابی و چهلستون و خیابان طالقانی و درزیکالی شیخ تا كوچه صنعت و خیابان خاتم االنبیاء)سمت چپ خیابان امام از روبروی پارک نوشیروانی تا میدان انقالبامیر كال1

مسیر خیابان هراز میدان هفده شهریورآمل2

نوده- تمسک - فیروزكال - چنگ میان - معلم كال - روستاهای اجوار كال آمل3

ازسه راه درویشخیل تا یگانهآمل4

از كمربندی محمودآباد تا كمانگر كال و ولیکآمل5

مسیر خ طالب آملی و بلوار امین طبرسیآمل6

مسیر ج محمود اباد بسمت جاده سرخرودآمل7

 دابو تا روستاهای سمت راست چهار راه رییس آباد2ازكیلومتر آمل8

محله های قصاب كال، پل پیش و مخابرات استان تا میدان اوقاف  _نقیب كال   _ 8 تا 4هادی بابل9

مسجد جامع  _ 6 تا 2 و 15 تا 1فرهنگ های   _چهار راه شهدا تا میدان كارگر بابل10

محله شهید بذری_كوچه های خداداد  _كوچه های گاوزن  _محله كتی غربی تا پست زمینی میدان بار بابل11

19 الی 15مالنصیرا   _ 24 الی 16شیخ كبیرهای  _انتقال خون تا مدرسه صبوری _ 18 تا 12بوستان   _ 17 تا 15 بوستان بابل12

 و محله پاسدارن11ابتدا كوچه ستارتا شبنم  بابل13

شركت اندیشه و شركت هیوا- صفائیه- منطقه اسالم آبادبابلسر14

شهرک ساحلی+ متری اول ودوم شهرک قائم 20+خ موالنا+خ گلچین سرا+شهرک گلها+شهرک فرهنگیان +ضلع شمالی جاده دریاكناربابلسر15

انتهای مهدیه و سی متری آیت اهلل كوهستانی- نواب -  شهریور17خیابان بهشهر16

تا  روستای امامده(میدان شیر)ازضلع شمالی كمربندی بهشهر بهشهر17

جوانمحله- خیابان شریعتی-خیابان بحر خزر - شهرداری-سپاه-ادره برق جویبار18

سلمان فارسی از میدان گلها خیابان قرجه تا انتهای كوچه مردانشاهیساری19

كوی جوادیهساری20

خیابان صابونچی- میدان گلها ساری21

خیابان والیت فقیه تا انتهای بلوار داراب- انتهای سلمان فارسی ساری22

تا سه راه الریم سمت چپ- میدان خزرساری23

تا تا عبور قرق (كمر بندی غربی )میدان خزر به سمت قرق ساری24

كمربندی شرقی كوچه رضایی تا ابتدای امام حسینساری25

حزب اهلل تا میدان معلم تا ابتدای بلوار طالقانیساری26

سه راه جویبار به سمت کمر بندی سمت راست و خیابان فلسطین-قسمتی از خیابان شهیدان عبوری - کمربندی غربی تا روبروی زعفرانیه و بلوار آزادی و خیابان های اندیشه ساری27

از ابتدای شهید قربانی تا پاشا کالساری28

سه راه جویبار سمت راست-  بهمن 22بلوار پاسداران تا انتهای ساری29

از سه راه جویبار به سمت کمربندی سمت چپ تا ابتدای شریف آباد خیابان های شریف اباد و کوی اصحابساری30

جاده جویبار  سمت راست تا سراهی میارکالساری31

ساری32
کوی صاحب الزمان ، کوچه ابوالفضل تا بخشی از کوچه شهید براری، بازار روز راهبند، مخابرات شهید قندی، بخشی از خ پژمان،  تا جنب مدرسه راهنمایی :  بلوار کشاورز سمت چپ بسمت پل هوایی کلیه مناطق  تحت پوشش از جمله

قائم مقام و خانه های سازمانی نیروی انتظامی

ساری33
کمربندی جنوبی بسمت جاده قائم شهر سمت راست  از جلوی پست شهید نیك 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

سوادكوه34
- روستاهای كرد آباد -خیابان آزادی بعد اداره برق تا روبروی بیمارستان - خیابان آزادی بعد میدان تا سرخکال -  شهریور و خیابان خدمات 17مسیر خیابان - منطقه باالزیراب بسمت پمپ بنزین تا میدان 

جمشید اباد و قاسم آباد- سید آباد - جوارم - معدن - كارساالر 

سوادكوه35
روستاهای مسیرفلورد به سمت رجه و -روستاهای للوک تا سركله  -روستاهای اساس ، اوزود ، ازانده -مركز بهداشت به سمت راه آهن و كوی معدن به سمت استلک - خیابان امیرده ازابتدا تا منطقه مال جیلم 

دهمیان تا برنت و روستاهای مسیر سنگده

روستاهای جاده نظامی و آهنگركال و چالی  و چاه آب  های جاده نظامیسوادكوه شمالی36

بلوار بسیج ازمیدان درنا الی پارک الله  -9بلوار امام خمینی و بلوار شهدا  الی نبش كوچه شهدا -  الی میدان درنا9بلوار امام رضا از خیابان امام رضا فریدونکنار37

شهرک ایثارگران- خیابان ماشین سازی و خیابان كمیته امداد- بلوارساحلی از خزرشهر الی سه راه جهاد- خزرشهرشمالی و جنوبیفریدونکنار38

سپاه-ورزشگاه وطنی-خ ساری سید محله قائمشهر39

كوی ادیب-حد فاصل پل هوایی تا سید نظامقائمشهر40

 تا مسجدالرسول وخ سینا2خ كوچکسرا از شقایققائمشهر41

سیاهکال-دخانیات -حریم راه آهن افراقلم تا پل هواییقائمشهر42

طالقانی-خ تهران حد فاصل مهتاب تا جنگلبانی سمت راستقائمشهر43

ارغوان-پشت ترمینال-رینگ داخلی تا میدان والیتقائمشهر44

پل هوایی کتی سرتا افراقلمقائمشهر45

الریمی-کوی آبان-خ بابل میدان امام تا اخوانقائمشهر46

 متری دوم سمت راست16مسیر کوچکسرا وج کیاکال سمت قائمشهر47

هزارجریب روستاهای باالدست نیاال،مصیب محله،همچان،وزوار،رمدان ،اوارد،آغوزدره، ویوا،چین پارچ،دهی ،کلکت،بارکال ،لت کومهگلوگاه48

شهر سورک تا شرکت دخانیات.حد فاصل پست اسالم ابادمیاندرود49

جاده گهرباران حد فاصل پست اسالم اباد تا شرکت کرم کمیکال و شرکت فوالد مازندرانمیاندرود50

منطقه نازخاتون و اراضی روستای گلبستان و كارخانه های اجر سفال ،  و خیابان علمیه تا میدان اللهنکا51

بخشی از روستای نودهک و روستاهای چمان، حاجی محله ، آلوكندهنکا52
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هفت روستای مرزون آباد شامل بوله كال و درویش خیل و باریک كال و گله كال و شمشیرگر محله و مشهدی كال و میانرود و منطقه شهری حاجی كالی دوم و رودبارامیر كال53

شهرک فارابی و شهرک بهزاد و پردیس و كوچه های فتح و میخک و نبوت و خیابان ام آر ای- بلوار حائریامیر كال54

از بلوار آزادگان تا كوچه یگانهآمل55

جاده قدیم آمل به بابل سه راه نظام آباد تا وسطی كالآمل56

از پل جانبازان الی ابتدای كمربندیآمل57

 الی انتهای روستای بامتی49از دریای  - 56دریای  - 14ایثار آمل58

14 الی دریای 40از دریایآمل59

مسیر خیابان نور میدان فجرآمل60

پست رینهجاده هراز از بایجان الی پلورآمل61

جاده هراز روستای پلور و اطرافآمل62

قسمتی از شهر رینهآمل63

داخل شهر رینهآمل64

طراقچی كال  _خطیب   _للوک   _زاهد كال   _چناربن   _داوود كال   _پایین احمد چاله پی تا مظفركال -طراقچی كال -  للوک-  باال احمد - زاهدكال - كاظم بیگی - گله محله - پایین احمد- ورمتون بابل65

مناسکال- شهرک صنعتی - خلیل كال زرگرشهر -  تا آخر موزیرج 2موزیرج از ارشاد بابل66

ایرانسل و پست زمینی اكبرینبابل67

شاه رضا و هلیدشت _انارستان _داردكاشت   _شهرک صنعتی درونکال   _بزچفت   _مرزناک   _گاوزن محله  _درونکالی غربی –درونکالی شرقی  _رئیس كال  _پیتکا    _سیادركا _ مرزیکال تا باال گنج افروزبابل68

قران تاالر  _سید كال   _گاوانکال  _كاردكش   _شیر دار كال   _شوركش  _بابلکنار تا انتهای كاردیکالبابل69

شهرک یاسین  _شهرک شهرداری  _شهرک مالک _كتی شرقی  _ فرهنگ شهر2 و 1فاز   _میدان هادی نوروزی _36 الی 8میدان كشوری از خداداد بابل70

 تا شهرک صدف4گلستان  _حسین آباد  _بازگیركال  _شهرک صالحین  _ 15 و 9 و 3گلستان های  _ 2فیضیه بابل71

روستای رمنت و اسبو كالو ولی عصرومحمودآباد-_میدان فاضل تا سلطان محمد طاهر بابل72

ضلع شمالی روستای كریم كال+ضلع شمالی روستای كاله+هلی باغ+روشندان+ازنوا+روستاهای داربدین+ضلع شمالی شهر بهنمیربابلسر73

میانبال+خشکرود+كاریکال+رزی كنار+شاره+دوغیکال+كونر+ولیک رودپشت+شرامتان+نصرت كال+روستاهای قادی محله+شركت كود شیمیاییبابلسر74

ضلع جنوبی هادی شهر+سنگ پل+ میر بازار از ورودی تا سنگ پل + شركت بهین كیفت شمال+ شركت میناگربابلسر75

ركاوند و صحرای كشاورزی-روستای كالک -  ضلع شمالی  جاده  بهشهربه گلوگاه بهشهر76

خلیل شهر- تازه آباد - پاسند- سارو- عباس آباد و روستاهای التپهبهشهر77

(فیدراختصاصی)ایستگاه گا زبهشهر78

صحرای رستمکال تا ایستگاه گاز نکابهشهر79

جاده بیزكی، جاده میانده-كالگرمحله- خیابان كالگرمحله ،باغبانمحله -  مركز بهداشت كالگرمحلهجویبار80

تمام مناطق تحت پوشش+ چهار راه برق ، امور برق ساری جنوب، پاسا ژ مسچی، تا پاسا ژ دری ساری81

.دور میدان شهرداری، خ شیخ طبرسی، كوچه های بخشنده و نعلبندان تا  انتهای خ ملت، كوچه زراریساری82

بخشی از خ قارن شامل كوچه های كیانی ، كوی مختار، اصفهانی محله، كوچه قیومی تا جنب خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزادساری83

. متری دوم20بلوار طالقانی راسته میدان هالل احمر بسمت شهابی و بیمارستان حکمت، خ شهابی  و كلیه مناطق تحت پوشش، كوچه میرجانی و باغ سنگ،  خ المهدی، تا ابتدای تقاطع شهابی و خ ساری84

منطقه پل گردن- بلوار كشاورزساری85

از روستای جماالدین كال تا روستاهای ارا و اروست و مالخواست و دهستان پشتکوهساری86

جاده دریا تا سراهی الریم و تا سرسر لنگهساری87

جاده دریا تا انتهای جاده پالژهاساری88

از پست زیم آور تا انتهای دازمیر کندهساری89

باال ابدنگ- سمسکنده قرتیکال طاهر ده و همت اباد کوک باغ ساری90

روستای منگل  و مهدی آباد و و  مرغداری مسیرسوادکوه شمالی91

روستای برنجستانك و یاغکوهسوادکوه شمالی92

جاده جویبار- سوخت ابندان - سید محله -  منطقه شهری   (سنگتاب -روستاهای پازوخیل  )جاده قائمشهرسیمرغ93

فریدونکنار94
خط سوته از آتشنشانی الی روستاهای - همت آباد لب رودخانه- انتهای فیروز آباد کوچه طریق القدس شهرک اسدی-روستای حسن آباد - روبروی بندر فریدونکنار داخل کمربندی شرقی

بندرفریدونکنار- سوته،فرم،حیدرکال و مالکال 

المشیر تا پایین جاده-ج ساری از جانبازان تا عبور تخته فشردهقائمشهر95

حد فاصل خ ساری چشمه سر تا روستای سید ابوصالحقائمشهر96

افراکتی-راه جویبار4کمربندی شمالی حدفاصل جنبازان تا قائمشهر97

-جاده شرکت ران-شهرک صنعتی روستای تیله نو گلوگاه98

منطقه صفاییان و خیابان ارامگاه تا مدرسه مدرس و منطقه خشك ابندان و بخشی از روستای نودهكنکا99

2سمت راست سی متری شرقی تا سراه سیمان و شهرک صنعتی فاز نکا100

(10-12)ساعت قطع 
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روستاهای پایین بیشه سر و باالبیشه سر و لنگور- جاده بابل به بهنمیرامیر كال1

16از میدان امام حسین تا كنسی به  الله آمل2

از پل هوایی شادمحل تا میدان بسیجآمل3

دابو تا سه راه درویشخیل2ازكیلومتر آمل4

 دابو سمت چپ تا شركت آراست2از كیلومتر آمل5

مجموعه اكسینآمل6

از پل معلق الی میدان قائم سمت راستآمل7

خیابان اباذرآمل8

بلووار ابن سینا- جاده نورآمل9

خ هراز بلوار طبری و رضوانیهآمل10

مسیر روستاهای چالوآمل11

شهرک صنعتی گرمیجبابل12

روستاهای  متکه ، امین اباد ، كروكال ،  هالل كال ،  نوایی كال ، مصیر محله ، اندی كال ، تاری محلهبابل13

هتکه پشت و نقیب كال _از پست زمینی میدان بارتا روستاهای هریکنده بابل14

روستاهای  كالگرمحله ، دونه سر،  شیرسوار،  باالسرست ،  كفشگركال،  بنگركال،  زعفران كال ،  كاسمان كال و  شهرگتاب خیابان فرهنگ و خیابان سنگ رود _  ابتدای پل حبیبی تا میدان گتاب بابل15

قنبرزاده  _صلحداركال   _فکچال   _بزرودپی   _شهیدآباد بابل16

معلم كال و قسمتی از قمی كال _عالی زمین  _شانه تراش  _كركناربابل17

 بهمن22  و شهرک 30، 26،27، 25، 5،24 ، 1بوستان های   _میدان كشوری تا انتهای كاظم بیگی بابل18

كوچه های سلمان فارسی مركزی _شهرک افق _میدان بزاز _انبار مخابرات - 23 الی 19بوستان های   _محله سردخانه اوصیا _بهداری كاظم بیگی  _كوچه اندیشه _كوی امیر المومنین بابل19

سه راه فرهنگ  _كوچه معلوجی   _آزمایشگاه رازی   _عطر زیستان   _پاساژ شهریار  _چهار راه شهربانی تا سبز میدان بابل20

مسجد محدثین  _35 تا 21  ایثارهای 46 تا 24شیخ كبیر های   _ 27 تا 1 و 22 تا2اشرفی های   _چهار راه شهدا تا چهار راه نواب   _بابل21

 تا مسجد موسی بن جعفر15شهرک طالقانی تا ترمینال غرب و ارشاد   _میدان سجودی تا ایستگاه آمل   _ 12 تا 2 و 11 تا 3نیایش های   _ چهار راه شهربانی تا چهار راه گله محله بابل22

ابتدای خیابان شریعتی+ خیابان فلسطین+  تا میدان معلم12خیابان پاسداران از كالنتری بابلسر23

اسفندیار محله+سادات محله+رودبست+الری محله+روستاهای درزی محله+ كیخامحله+ضلع شمالی هادی شهربابلسر24

كوچه آزانس مركزی-خیابان محمدزاده- خیابان همت آباد-ضلع غربی میاندشتبابلسر25

2شهرک صنعتی فازبهشهر26

شهیدساداتی ، اشرفی اصفهانی ، شهیدآشکاران وشهیدسازگار- انتهای خیابان قائم بهشهر27

یکه توت و نوار ساحلی-روستای زاغمرزبهشهر28

ساری29
ازمقابل مسجد امام حسن عسگری، بخشی از خ لسانی، راسته ریل را ه آهن،  منطقه پل گردن، كوی جوادیه، كوی والیت فقیه ، میدان : سمت چپ بلوار كشاورز  بسمت پل هوایی كلیه مناطق تحت پوشش از 

زندان، تا  خ قره جه جنب مدرسه راهنمایی دانش

هرداری شمس، كوچه طالقانی، آهی دشت، مهدشت، كوچه شهید ساالری ، اسبورد تا جنب چایخانه بلوط=راسته پارک شع: سمت راست بلوار كشاورز بسمت كیاسر، كلیه مناطق تحت پوشش از جملهساری30

كوی پیوندی-خیابان فرهنگساری31

 متری دوم20 متری اول و 20- خیابان صبا ساری32

خیابان سلمان فارسی از میدان گلها تا میدان اول سلمان فارسیساری33

سروكال،دیوكال،دیوكالالیمون-پادگان شهید محالتیجویبار34

میانملک،امامزاده محمود،شاهین خزر-پمپ بنزین كاویانی چوباغ-طرح سالمسازی دریا جویبار35

اداره برق به سمت پل اصلی شهر و از ابتدای جاده ساحلی بسمت شهرک قدس- ازپمپ بنزین ابتدای شهر به سمت دادگستری سوادکوه36

شهرک بشلسوادکوه شمالی37

سیمرغ38
جمال - نجارکال جدید- برج خیل- رکن کال )روستاهای جاده بهنمیر- بلوار معلم - بلوار صالحی  - (کارتیچ کال - رضوان کال- اخته چی - دشتیون- گرجی محله-کوشی کال - سنگتاب -روستاهای پازوخیل )جاده قائمشهر 

(دینه سر - تنبال- پائین دسته- پهناجی- کال

از پست شهدای پست قرق خیابان قائم و کل سید الشهداساری39

کوی قرق  و کوی شفا و کوچه گلهاساری40

جاده جویبار تا تیرکال سمت چپساری41

جاده فریدونکنار به آمل مسیر سمت چپ روستای مهلبان و حدفاصل روستاهای کاردگر محله  شیرمحله و بزرگ بیشه محلهفریدونکنار42

متری دوم16-هردرود- روستاهای کرواقائمشهر43

قائمشهر، حد فاصل حسینیه عاشقان تا ترک محلهقائمشهر44

چپی-آهنگرکال بیشه سر-قادیکال بزرگ-ج قادیکالقائمشهر45

کوی ورزش-خ ساری حریم راه آهن تا چشمه سرقائمشهر46

 شهریور17-شفا-خ جویبار ایستگاه تاكسی تا ظرافتقائمشهر47

گلخانه دشت ناز روستاهای دنگسرک صاحبی و سوربن وگاوداری مهدشت تا سراه پنبه چوله.حد فاصل پست صنایع اموزشی میاندرود48

 خیابان انقالب  از روبروی اداره برق به سمت پست مسکن مهرنکا49

از اداره برق تا میدان امام حسین و كوچه های مسیر و روستای دوقانلونکا50

 سمت راست پل هوایی تا سه راه الغدیر و روستاهای نیمچاه ،والشد،شهاب الدین، گلچالسر، ملیج گاله ، بهزادكال، اطرب  و آجند و بخشی از روستای طوسکالنکا51

(12-14)ساعت قطع 
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سمت راست كمربندی امیركال و روستاهای مقریکال، خردمرد رضایی و انیسی و كبوتردان و عزیزکامیر كال52

ترک كال-كمربندی هراز به هزار سنگر،فرعی زیارو آمل53

ازسه راه درویشخیل تا ابتدای پاسکی محلهآمل54

كالصفا- حسین آباد - روستاهای معصوم آباد - مسیر اصلی آمل به محمودآباد - اوجی آباد تا انتها - روستاهای سمت قادی محله - كالكسر - كمربندی شمالیآمل55

دانشگاه آزاد آیت اله آملیآمل56

میدان فجر- بیست متری شاهد - جاده چمستان آمل57

از پل آلشرود تا روستای كوسه رزآمل58

مسیر جاده هراز از پست نیما به آملآمل59

جاده هراز پل چالو الی بایجانآمل60

قادی كال _تلیگران  _پیچاكال  _بصرا  _مرزبال _كارون  _ورودی سپاه دانش تا ارچی _كمربندی احمدچاله پی تا روبروی بسیج مالک اشتربابل61

بابل62
  _شهیدعبداهلل   _شریعت كال   _كریم كال  _نودهک  _كلنگاه  _گردنبری  _طغان  _زرگرمحله  _ورودی خیابان مصلی تا آخر آردكال  _حوزه علمیه  _تجنک  _  كمربندی احمدچاله پی تا ورودی خیابان مصلی 

پهناور _بیشه محله  _اسب شورپی  _نموداركال 

مسکن مهر امید _ 6 تا 1بولوار مادر حجاب بابل63

بابل64
موزیرج از مسجد حاج عنایت تا آستانه سر و  _ 20 تا 1درزیکتی انقالب  _  31 تا 1اریحی  _   چهرتا گله محله تا كشتارگاه 16 تا 2بوستان  _ 15 تا 1گلستان   _ 14 تا 1كوچه های اتحاد  _فرهنگیان  _ 7بارفروش

تاالر كریم پور

چاری _پایئن سرست تا كشتله شوب محله   _تاریکال  _سوربن   _ارمک   _حاجی كال   _درزیکال پایین و باال    _درزیکال نصیرایی   _درزیکال آخوندی  _دالوركال  _مالكال   _ازپل حبیبی تا پائین سرستبابل65

شهرک چمران و سه راه نواباد  _شهرک ازادگان بابل66

گنج افروز تا انتهای باغ پهلوان_تا محله روشن آباد   _بولوار ابوالحسنی  -از پارک بانوان :     گنج افروز بابل67

جاده قایمشهر ورودی استردیکال تا شهرک   منصور كنده _جاده كیاكال میدان فاضل تا انتها ی حوزه بابل كپورچال بابل68

خ امام زاده ابراهیم و پشت امام زاده ابراهیم و قسمتی از ضلع جنوبی بلوار شریفی+بلوار بسیج+ضلع جنوبی روستای باقرتنگهبابلسر69

افراتخت+ نفت چال+كرفون+میرود سر+روستاهای میرود+ شهرک صنعتی میرودبابلسر70

ضلع جنوبی روستای كاله و ضلع جنوبی شهر بهنمیرتا میدان+ضلع جنوبی روستای كریم كالبابلسر71

شهر رستمکالضلع شمالی  جاده سراسری تا کارخانه آجر کلتبهشهر72

کوهستان- آسیابسر- روستاهای گرجی محله بهشهر73

انبارسر تا كوهی خیلجویبار74

شیب آبندان،سیدكال،حاجیکال،آزان،سراجکال-مرغداریها- فرمانداری جویبار75

از پست زیم آور تا كارخانه انتی بیوتیکساری76

از پست زیم آور تا جاده پنبه چولهساری77

كل شهبند و قسمتی از مهدی اباد و وصال- میدان خزر تا ساری كنار و خیابان های صبا و كمر بندی غربی ساری78

جاده دریا  سمت راست تا ماهفروز محله عبور دوم روبروی دانشگاه كشاورزیساری79

بلوار پاسداران سمت راست از ترمینال غرب تا  بلوار آزادی جنب عمارت شهرداری وكوی آزادی، خ نزهت و بعثت  و كلیه مناطق تحت پوششساری80

خ قارن سمت چپ تاكوچه اكبری و كوچه جعفریان، خ فرهنگ ، كوچه دو مهری، بانک صادرات شهدا راسته بلوار طالقانی تا ابتدای باغ سنگ جنب مجتمع گلیم فروشساری81

11خ مازیار، خ خاقانی ،  بلوار عسگری محمدیان تا ابتدای شنبه بازار، سکوی ارتش، خ بقیه اهلل، كوی كارمندان و خ فارابی،  تا بقیه اهلل ساری82

بخش از خ قارن  كوچه ازادگان، منطقه قلیچ تا بخشی از خ فرهنگ مدرسه راهنمایی فردوسی خ حافظ و سعدی تا جنب مسجد جواد آل محمدساری83

بسمت خ نیما یوشیج ، خ سلمان فارسی  و كلیه مناطق تحت پوشش میدان اول تا  كوچه محتشم (دور میدان هالل احمر )انتهای بلوار طالقانی راسته شركت ایرانیت ساری84

معدن کیاسر... روستاهای چالو وساری85

(سرچاک -حاجی آباد-سرابکردان )ازخیابان شهید اسالمی تاشهرک اسالم آبادسوادكوه شمالی86

حد فاصل چهارراه معلم الی پل میالد-  متری ساحلی 16- خیابان مطهری - خیابان معلم  - ضلع غربی خیابان بهشتی  فریدونکنار87

پرورش-پارسا- متری اول تا میدان علی16كمربندی شمالی قائمشهر88

 متری چشمه20-خ جویبار ظرافت تا كمربندیقائمشهر89

افراتخت-جوجاده -قاسم خیل-بورخیل-شهرارطهقائمشهر90

106حدفاصل خ تهران اداره آبیاری تا البرزقائمشهر91

قسمتی از شهید بهشتی-ظرافت-شرافت-خ ساری اداره برققائمشهر92

مسیر سوخته کال تا میکال-ابتدای ج نظامی تا عبور خرماکالقائمشهر93

محوری هشتیکه+ هشتیکه+خیابان شهید باهنر+جاده دریاگلوگاه94

حدفاصل پست تجهیزات مدارس تا روستاهای پلنگ ازاد و بیشه سر تا شركت نکا پالستیکمیاندرود95

جاده ساری نکا از روستای سمسکنده تا پمپ بنزین خانی و شركت ساریسمیاندرود96

 و حسن آباد و روستاهای چاله پل، میانگاله و چناربن، درزی محله ، ندافخیل، کمیشان ، گل خیل ابتدای محل ، دانشگاه آزاد و روستای کلت پشت مزار و روستای شورابسر1خیابان ماکرویونکا97

و خیابان انقالب از اداره برق تا شهید ترکیان (ترک محله) خیابان سی متری غربی ، خیابان راه آهن ،منطقه زینبیه ، خیابان پاسداران نکا98

(12-14)ساعت قطع 
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ضلع سمت چپ كمربندی تا میدان مقری كال و كمال محله و روستاهای سپاه محله و سعیدكال و كاسگرمحله و خیابان آب و فاضالبامیر كال49

سیکاپل- محیط زیست -8انتهای آزادگان تا آزادگان آمل50

ازكمربندی تا سه راه مرزنگوآمل51

از مهدیخیل تا سه راه فیروزكال تا بلیرانآمل52

مركز شهر به سمت نیاكی محلهآمل53

 شهریور و خیابان های مركز شهر17دور میدان آمل54

مسیر خیابان نورآمل55

خ نور و بلوار والیتآمل56

سد الرآمل57

جاده هراز از پل چالو الی نارنجستانآمل58

خجیركال _بابلکان )مشترک با بخش مركزی بابل جنوب -شیرسوار- دونه سر -پایین احمد - حمزه كال - خجیركال بابل59

پست زمینی  اكبرین _ 10و4،6،8دانش های    _روبروی بیمارستان شهید بهشتی بابل60

-پایین میركال - شهرک جانبازان- جمال - دالوركال - درزیکال آخوندی - درزیکال نصیرایی -قسمتی از درزیکال  _كمانگر كال  _شهرک انقالب  _شهرک امام بابل61

گاوزن محله  فیروزجاه ثابت و مناطق ییالقی شیخ موسی تا نیراسم _سماكوش محله  _از پل كوهپایه سرا تا مناطق كوهستانی شیخ موسیبابل62

دولت رودبار  _كشتارگاه  _شیاده  _ادمال تا پل دیوا  _گری محله تا انتهای روستای ولیک بابل63

8 و حر 25 تا 11شهاب نیا حر  _ 14 تا 1 الله 14حر  _میدان مادر تا محله درزی كتی بابل64

كوچه های امامزاده یحیی و  نصیرایی _محله داروشفا تا چهار راه گلشن   _ 9 الی 1میدان كشوری از سرداران های بابل65

محله اسالم _سادات محله   _معرفت  _كوچه عادل  _ 9بولوار كاظم بیگی تا قائم   _كوی امیرالمومنین  _پشت اداره برقبابل66

دریکنده و كبودكال _چمازكال  _گرجی  آباد  _كوچه خجسته  _جاده قایمشهر از میدان هادی نوروزی تا كبودكال  _میدان فاضل تا میدان هادی نوروزیبابل67

كوچه های گلچین و نوریان_ضراپوری تا هاشم آباد  _5 پشت سینما آزادی تا بنیاد حریری توحید بابل68

 شهرک صدف تا رضیا كل36 تا 2 و 37 تا 3مصلی های   _كوچه های شکوفه  _میدان اوقاف تا حکیم آباد   _محله چاله زمین   _ 13 تا 1 و 18 تا 2اندیشه های  _ امامزاده قاسم تا میدان اوقاف بابل69

25 تا 30 و 20 تا 2ایثار های   _چهار راه شهدا تا سنگ پل بابل70

شهرک دریاكناربابلسر71

شورک+پایین احمد كال +روستاهای باال احمد كال + شركت مازی نور و شركت فرش و موكت بابلبابلسر72

امیرآباد و بندر امیر آباد- عسگرآباد - مهدی آباد - زینوند -نمک چال - روستای یعقوب لنگه بهشهر73

(ضلع جنوبی بلوار سراسری)تمام شهر رستمکال بهشهر74

از روستای ولو تا روستای بندسربهشهر75

مخابرات والیت، باالدزا، تا عبور گنبد- كوی غفاری، پایین دزا  :  از جلوی پست بسمت بلوار كشاورز سمت چپ بسمت كیاسر از كلیه مناطق تحت پوشش از جملهساری76

،2 متری اول و دوم، كوی پیوندی، بخشی از خ سعدی، بخشی از خ صبا تا كوچه صبا20راسته ریل راه اهن،  راسته بلوار داراب، : بلوار كشاورز سمت راست بسمت پل هوایی كلیه مناطق  تحت پوشش از جملهساری77

پل گردن و جوادیه- انتهای خیابان پیروزی ساری78

بخشی از خیابان فرهنگ-  خرداد 15خیابان - خیابان پیروزی ساری79

روستاهای پهنه كالش جنوبی و شمالی  تا شکتا- از تلمبه خانه سلیم بهرام ساری80

جاده كیاكال مناطق كشاورزی سروكال،شركت سروبتن-پمپ بنزین باباییجویبار81

گردنه سر تا اسب خانی- سرین تا امامزاده حسن - چرات وانند - لیند - روستاهای كارمزد - شهر آالشت سوادكوه82

جاده اصلی به طرف قائمشهر از پل شاهپور تا  اول شهرک بشل روستا های چاكسر  و مهدی اباد و بشلسوادكوه شمالی83

2کارخانه های شهرک بشل فاز سوادکوه شمالی84

کمربندی شزقی تا انتهای معلم و  و خیابان معلم سمت چپ بلوار پرستار و بخشی از خیابان مهیار و قسمتی از خیابان قایمساری85

بلوار امام رضا از پل تجن تا پل زغال چالساری86

شهرک استانداری و پارک موزه دفاع مقدس- شهرک کارگر - شهرک زیتون ساری87

شهرک صنعتی شماره یك خیابان گلستانساری88

جاده فریدونکنار به آمل از روستای کوچك بیشه محله الی سه راهی جاده کریم کال و جاده جدید کریم کال از ابتدا الی روستای زاهدکالفریدونکنار89

ج ساری-قادیکال ارطهقائمشهر90

بیمارستان رازی-میدان طالقانی پاساژ هادی وسپهر قائمشهر91

افتخاری-شنبه بازار4-ابتدای خ کفشگرکال تا کوچه سجادقائمشهر92

باغ جهاندیده- متری اول سیدین تا میدان علی16قائمشهر93

حدفاصل روستای خرماکال تا باغدشت وگاوان آهنگرقائمشهر94

ابتدای ج نظامی-گزنه کال-قراخیل-ج بابل عبور ج نظامی سمت بابل سمت چپ قائمشهر95

روستاهای خورشید کال،تیله نو،سراج محله ،تیرتاش،لمراسك،ولمازو،مهدیرجهگلوگاه96

روستاهای اسرم و صفر اباد جامخانه و روستای پیله کوه2حد فاصل پست نکا میاندرود97

 و بخشی از روستای کلت و روستاهای الکتراشان، خانسر، بخشی از روستای گل خیل و دوراب1جاده نکا به بهشهر شهرک صنعتی فاز نکا98

 هزارجریب از روستای ازرگ به سمت روستای کفکور و محسن آباد و از روستای شیرکال به سمت روستای للرد و از روستای رمدانخیل به سمت روستای درویشان و سه کیلهنکا99

(14-16)ساعت قطع 
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سمت راست كمربندی امیركال تا میدان نماز و محدود شهری شامل خیابان تیركاران و بلوار بهشتی  و مالمحله و شهاب الدین كال و خیابان مصطفی خمینیامیر كال100

شهر امام زاده عبداهللآمل101

جاده جدید-از دابودشت به سمت بابلآمل102

ازسه راه درویشخیل تا سه راه واسکسآمل103

 الی پلیس راه قدیم64از آفتاب آمل104

شركت دیزل سنگین آملآمل105

26 تا 1امیركبیر شرقی ازفردوس  _ 38توحید  _شهرک فالحیان  _ 10 تا 1خیام   _ 9 تا 1گلچین  _ 20 تا 1امیركبیر غربی مهتاب  _  25 تا 1كوچه های وحدت  _محله اوشیب بابل106

4 و فردوس 28 تا 1خورشیدكال معراج  _ 7 تا 2خیابان استادیوم حر  _ 40 تا 1چهار راه گله محله تا چهار راه امیركبیر ازتوحید بابل107

 و اتوكاپ16توحید  _ 2مهتاب  _ تا باغ سراج 28توحید  _كوچه دكتر باوند  _ 16 تا 7كوچه های زیتون  _ 8 تا 1مهدی آباد كوچه های اركیده بابل108

بابل109
 _پائین گنج افروز_سادات محله   _كالگر محله  _معلم كال  _دومیركال  _كمانگر كال  _اسبوكال   _خشک دشت _طلوت   _هلیدشت  _فوالد كال  _درونکالی شرقی  _ از مرزیکال بابلکنار تا باغ پهلوان گنج افروز

ابتدای پل چاری تاپائین سرست

روستای نجاركل _روبروی زندان متی كال و ترک محله - 23 ، 21  ، 19  ،13شهرک فرهنگیان فلسطین هایبابل110

و باغ ثباتی2 و شهرک شمال 1 تا شهرک شمال 3از ابتدای پست بابل بابل111

بسمت پویا آیش مازندران و ایران خودرو1شهرک صنعتی رجه از نگهبانی شماره بابل112

شهرک صنعتی رجه ازابتدای شهرک بسمت تصفیه خانه و ورودی دوم شهرک از كاشیکالبابل113

امیرده _زوارده تا گرد رودبار   _لدار  _روستاهای شاه رضا  _ ناریوران بسمت پوست كال بابل114

49 تا 41توحید   _66 تا 46از توحید  _میدان بسیج تا چهار راه امیركبیر _14 تا 10بسیج های   _هوشنگ پوربابل115

 تا دانشگاه نوشیروانی19معلم   _میدان سردار سلیمانیبابل116

خ پاسداران تا پل قدیم+بلوار شریفی+ فرمانداری مركز شهر-مصلی -سپاه پاسداران-قسمتی از ضلع جنوبی باقرتنگه بابلسر117

روستای كاله+روستای عربخیل+ روستای كهنه محله میرود +كوی سازمانی نیروی هوایی+چهارصدمتری باقرتنگه+روستای اوكسر+بلوار نیروی هوایی بابلسر118

خیابان امیر مازندرانی+علی آباد میر+بلوار علوم پایه +ضلع شمالی بلوار ذوالفقاری+ ضلع شمالی روستای باقرتنگه+دانشگاه مازندرانبابلسر119

ضلع جنوبی بلوار از شیرینی سرای وانیال تا تراشکاری نظیری- گراییل محله  -خیابان فرودگاه بهشهر120

مسکن مهر شهرک امام- جاده دانشگاه علم وصنعت و تا انتهای روستای قره تپهبهشهر121

ضلع شمالی و جنوبی بلوار از چهارراه گرگان تا پارک شهر-هفت تیر-خیابان هنربهشهر122

اسماعیلکال بزرگ و كوچک،كله بن ،فوتم ،بیزكی،میانده،- مرغداریهاجویبار123

تا جنب پاسا  رضا (جمهوری اسالمی)بازار نرگسیه و شهید رجایی، مسجد جامع تا خ نادرساری124

ساری125
، روستای میانرود، تلوباغ، پایین سنگریزه، باال سنگریزه، 2و1گلچینی : ، كلیه مناطق تحت پوشش از جمله2كمربندی جنوبی بسمت جاده قائم شهر سمت چپ از جلوی پست شهید نیک مهر تا پمپ بنزین جدید فاز 

.جاده قدیم میانرود

از روستای وری و روستاهای مسیر به سمت ساری تا کارنام و ششك و مزدهساری126

...روستای الال و خلرد و ساری127

از پست تا ابتدای ماهفروز محله، قادیکال و مرزرودساری128

ابتدای پل میدان خزر تا کمربندی غربی تا مسکن جوانانساری129

میدان شهدا به سمت ارامگاه دو طرف و خیابان توانبخشی و از خیابان دانش و پشت ارامگاهساری130

بلوار خزر تا خیابان فرجی و  قسمتی از گل و بلبل و امام حسن مجتبی از سه راه ارامگاه سمت راست تا خیابان حزب اهللساری131

بلوار خزر تا  دنیای آرزو و روستای دیمطورانساری132

ملرد و امافت تا لرد خطیركوه- ابتدای جاده خطیركوه به سمت سر چلشک و روسناهای آریم و كنگلو سوادكوه133

روستاهای مسیر مومج خیل  تا دراسله- هلل بند  - پارسی - كالریجان - شیر دره - روستاهای كریکال -  شهرک آزادمهربسمت دانشگاه آزاد سوادكوه134

قسمتی از منطقه شهری خیابان بهداری و روستای های چایباغ و تپه سر و آبدنگسرسوادكوه شمالی135

روستا های لفور و و قسمتی از خیابان شهید افشار و از پست شیرگاه  جاده زیراب تا پارک جوارمسوادكوه شمالی136

15كوچه ولیعصر - 10الی نبش  ولیعصر - خیابان ولیعصرفریدونکنار137

جاده فریدونکنار به آمل روستاهای ازباران، بنه كنار و سمت راست جاده فریدونکنار به آملفریدونکنار138

قائمیه-حد فاصل میدان امام تا پل تالرقائمشهر139

دهکالسفلی وعلیا-کالگرمحله-ج کیاکالقائمشهر140

ستاد فرماندهی-جنید-ولوند-سنگ کتی-سراج کال-ج بابل کوی صاحب الزمان قائمشهر141

ملك کال-ج نظامی حد فاصل پمپ بنزین تا پارک جنگلیقائمشهر142

عبور اسکندرکال-حد فاصل کمربندی غربی سمت راست تا کفشگرکالقائمشهر143

حدفاصل پست اسالم آباد تا دریای گهربارانمیاندرود144

روبروی پست اسالم آباد  مسیر کشاورزی اسرممیاندرود145

 و تخلیه سوخت نیروگاه2 و 1شهرک والیت و منطقه صیاد شیرازی و انتهای ماكروویو نکا146

و روستای خورشید لب جاده اصلی نیروگاه  (داخل محل)سمت چپ جاده دریا  روستاهای سیاوشکال، بستانخیل، گیل آباد،امامیه ، بایع كال ،بخشی از روستای طوسکالنکا147

(14-16)ساعت قطع 
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امیر كال1
روستاهای پایین نقیب و باالنقیب و درزی نقیب و سادات محله و رضا كال و فوالدكال و ركون و راهکال و نی كال و چوپان كال و اسی كال و  قسمتی از روستای كاسگرمحله خیابان  )ضلع شرقی و غربی جاده بابلسر 

(زارع پور

 الی سه راه یگانه4آزادگان -بلوار آزادگان آمل2

شهرک نبوت- شهرک آزادگان - بلوار منفرد - بلوار آزادگان آمل3

كمربندی تا میدان صدف و هزارسنگر و بسیجآمل4

 و امت آباد24از كوچه كاشانی تا انتهای فجر آمل5

 شهرداریcngمسیر سمت راست بلوار والیت تا روبروی  - 45دریای  - 49 تا نبش دریای 43از دریای آمل6

خیابان جانبازانآمل7

مسیر چاگسر و خیابان شهید بهشتیآمل8

روستاهای باال احمد چاله پی ، آقاملک ،  درزی كالی آقا شفیع، دالوركال ، حمزه رضا ، بازیار ، اله چال تا جاده گاودشتبابل9

آكتیج كال  _قمی كال  _درزیکالی نوشیروانی   _شیخ محله  _آهنگركال   _محله قصاب كال  –نوشیروانکال   _سادات محله   _خراسان محله  _حمزه كال شش پل بابل10

درزیکالی بزرگ- طرقچی كال -لطفعلی آباد - نوایی كال - كروكال - اندی كال -داودكال- ایمن آباد - متکه - سرون محله بابل11

 و شهرک اندیشه34 تا 1چهار راه گله محله تا ایستگاه آمل بهاران  _ 14 تا 6شهاب نیا حر بابل12

برسمنان و  كمانگر _شركت آب  بند  _از ترمینال غرب تا بسیج مالک اشتر  _جاده ساحلی از مجتمع كاسپین تا پل موزیرج بابل13

آرامگاه معتمدی تا دانشگاه راه و دانش _میدان شهید نجاریان  _بولوار نژاد اكبر تا حاجی كال   _محله حیدركال  _ 18 و 14 فیضیه های بابل14

56 تا 1ایثارهای  _میدان بزاز تا میدان آستانه  _ 21 تا 3فیضیه بابل15

جاده كیاكال+ جاده بابل+باال محله بهنمیر+گالشکال+سرخدشت+پارومحله+روستاهای منگالب+روستای تازه آباد بابلسر16

متل بانک كشاورزی و متل بانک رفاه +2دانش +خیابان نخست وزیری و انتهای بلوار طالقانیبابلسر17

كوچه اداره گاز+ ضلع غربی روستای بابل پشت+علی آباد+روستاهای آرمیچکال+خ شهید طالبی +هتل میزبانبابلسر18

خیابان مفتح تا بیست متری امت- بلوار ابوعمار- ضلع شمالی بلوار امام رضا بهشهر19

(خ قائم ، ابتدای شهید نجفی ، جمهوری، شهید برفامی)ضلع شرقی چهار راه امام تا مصلی -ضلع شمالی از عبور عباس آباد تا چهارراه گرگان وابتدای خ ش رجایی تا ماهی فروشی صیفی بهشهر20

آسیابسر و كوهستان- گرجی محله-صحرا های رستمکالبهشهر21

روستاهای دونچال انارمرز و گلدشت وانبارسر،زغالمنزل،میستان- دانشگاه آزادجویبارجویبار22

الریم ،زرینکال،رنگریزمحله،كیامحله-پمپ بنزین موسویجویبار23

 كربال25 كیلوولت آفاقیان  راسته ریل راه آهن بسمت بلوار جام جم تا خ جام جم جنب حسینیه 63از پست ساری24

ساری25
بلوار كشاورز ازجنب گنبذ  تا  جنب قهوه خانه ترم صحرا ، كلیه مناطق تحت پوشش از جمله روستاههای ترم ، سنگتراشان، سکو تپه، تنگه لته، كارخانه آجر ماشینی، خان عباسی، پرچیکال،  پایین كوال، واردمحله، 

.سانخیل

بلوار امام رضا سمت راست تا پل ذغالچال كلیه مناطق تحت پوشش، كوی طالقانی اول و دوم ، كوچه غفاری، پلیس راه، بخشی از كوی لسانی تا ابتدای كوی جوادیهساری26

بخشی از بلوار داراب و خیابان ملل از نبش جوادیه تا پل آهنیساری27

هوالرساری28

كمربدی غربی تا  روبروی زعفرانیهساری29

ابتدای خیابان معلم و كوچه مدیریتساری30

كمربندی شرقی تا پل ولیعصرساری31

 كل جاده گلما تا روستای ولشکالساری32

 از سه راه جویبار تا پست كمپکت سه راه جویبار سمت راست و كمر بندی غربی از روستای بندارخیل به سمت سه راه جویبار سمت راستساری33

مرغداری بهزادی تا كارسنگ- روستای كارمزد منطقه ملیاشت سوادكوه34

الله زاركتی- صلحداركال - شیرخواركال -زیاركال-ذیلت -روستاهای دوک سیمرغ35

9 الی شهدا 1بلوار شهدا حد فاصل شهدا - خیابان بهشتی از پمپ بنزین الی میدان ماهی و شهرک رجاییفریدونکنار36

بلوار نامجو حد فاصل میدان ماهی الی روستای حسین آبادفریدونکنار37

بیست متری کشاورزی- خیابان مهمانسراقائمشهر38

خ ساری خ کنسرو وپشت بیمارستان ولیعصرقائمشهر39

پرچیکال-چمارکتی -ج جویبار تا روستای نوده سمت چپقائمشهر40

لهرم تلوک--ج شهرک وشهرک یثربقائمشهر41

محوری های تیله نو،خورشید کال، سراج محله،تیرتاش،لمراسك ، ریحان آباد+ روستاهای ریحان آباد و قلعه پایان وسنکیابسرگلوگاه42

قسمت جنوبی جاده ساری به نکا از زیرگذر جامخانه تا مسیر روستاهای بزمین اباد ماکران وحلمسر و قسمتی از کشاورزی دشت نازمیاندرود43

جاده نکا به ساری مسکن مهروشهرک شهید عباسپورنکا44

نکا45
روستاهای ابچین،سوته خیل، والدیمه، چمازده، والمده،فریمك، برما،آکرد، کچپ محله، اسماعیل محله، سفیدکوه، رودبارمحله، ارم، سنگر، کفرات ، تلم،مرس کوچك، مرس بزرگ،سیکا، چرمی، -هزار جریب 

سوچلما و از روستای سیدخیل تا روستای بندبن

روستای زیارتکال ، مالخیل الیی، الیی رودبار،کالرودبار،شیت، درزیکال،ایویم، درم ،سارم،استخرپشت،حسین آباد،اریم و پجت-               هزار جریب نکا46
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روستاهای بندركال و آغوزبنامیر كال47

پل سوم-ازسه راه درویشخیل تا بلوار بسیج آمل48

ازسه راه درویشخیل تا میدان هزار سنگر تا طوله كالآمل49

ازسه راه درویشخیل تا شركت كالهآمل50

 تا میدان حر24از انتهای آفتاب  - 36 و 34آفتاب  - 45مسیرهای آفتاب آمل51

2جاده هراز بعد از پست آمل آمل52

74 و آفتاب 50 الی آفتاب 40از انتهای آفتاب آمل53

جاده هراز پلیس راه قدیم الی رزكهآمل54

مسیر امام زاده قاسم و قجر محله- بلوار والیت آمل55

محله های رحمت آباد و شهرک آزادگان - 8از پل جانبازان تا روبروی دریای آمل56

بابل57
موزی   _بلکرون   _هلی كتی  _مس دره _همه كتن   _شالیکش  _ریگ چشمه   _گل چشمه   _چهره  _خواجه كال   _بالف كال   _امیر كال   _كبریاكال   _درازكال   _مرزی كال  _ بابلکنار تا منطقه جنگلی انجلیسی

كالری كال _ممرزكن  _تیركن   _ازارون  _فرام لک  _وزتلک   _جاجن   _كتی 

سه راه احمد كال تا انتهای صورت _پائین مرزبال   _باالسیدكال    _پائین سیدكال  _مشهدسرا _بیل پی  _بخشداری  _دادگستری  - 4شهر گتاب تا اطاق سرا شمارهبابل58

بابل59
مسیر  _مسیر احمد كال تا كرد محله   _باالمرزناک   _گل باغ _باالمرزبال   _چوبست _كشتله شوب محله تا مزار شهدای پایئن سرست  _آهنگركالی بزرگ  _ولوكال    _  ابتدای كرد محله تا پائین محله كشتله

آخمن

مسک  _پایین پنبه جار ازاركل  _كاردیکالی شرقی _سنگرودپی  _پاریکال  _سفیدطور   _رحمانی محله   _ناریوران تا سه راهی میر كتی بابل60

چالرز _خرطوسی   _ ناریوران تا پل كوهپایه سرا بابل61

پارک شادی  _محله صد دستگاه _خیابان گل  _26 تا 18خیابان شریعتی از معلم  _خیابان وحدت تا مبلمان مركزی _6 تا 2بسیج   _21 تا 1بسیج های   _پارک نوشیروانی تا میدان سردار سلیمانی بابل62

حسین آباد  _شهرک مخابرات _همت آباد- وكیل محله  _ تا مسجد امام حسین1ابتدای بسیج  _سلمان فارسی غربی  _فجر جنوبی  _فجر مركزی  _كوچه های فجر غربی  _ 20 تا 16  و بسیج های 11 بسیج بابل63

كوچه های بعثت مدرسه صبوری فهیما _ 21 تا اشرفی 1میدان كشوری سرداران بابل64

شهرک آزادگان  _10 الی 6ارشادهای  _ 18 تا 2سرداران های  _  میدان كشوری تا كارگر بابل65

بخشی ازضلع شمالی  بلوار ذوالفقاری و بخشی از ضلع شمالی باقرتنگه+خیابان جباری+ خیابان شهید بهشتی بابلسر66

پدافند هوایی بابلسربابلسر67

خیابان شریعتی+شهرک میرزایی+خیابان محبوبی+9و8و7و5و4پاركینکبابلسر68

بیست متری امت-شهیدمهرزادی -كشتارگاه قدیم -گلشهر- عبدالحق- سلمان فارسی -شهید باقری - خیابان شهیدرجاییبهشهر69

1شهرک صنعتی فاز-كوچه ویال- جاده زاغمرز بهشهر70

روستای حسین آباد و هلل مرزبهشهر71

میاركال،صفرخیل،گلیرد،پهناب،مشک آباد- هتل سامان- پمپ بنزین ورشویی -میانکاله جویبار72

پمپ بنزین جدید-سالن حاجی زاده جویبار- كارخانجات  شهرک صنعتی جویبار73

منطقه آب انبار نو، پاساژ واالتبارساری74

 خرداد تا  چهارراه پیروزی و كلیه مناطق تحت پوشش15خ قارن ،  پاساژ  الهیه،  بخشی از خ فرهنگ، كوی توكل، كوچه سید پور، استادیوم سید رسول حسینی جدید و قدیم تا كوی ساری75

شهر کیاسرساری76

جاده دریا تا انتهای جاده پالژساری77

از روبروی اداره برق شمال تا سه راه ارامگاه خیابان اصلی سمت راست-بلوار خزر ،طبرستان و ساری کنارساری78

بلوارخزر تا بلوار امیر تا بازار روزساری79

.روستاهای باالملیك و مناطق تحت پوشش آنساری80

تا ماهفروجک... جاده قائم شهر سمت راست و صاحب الزمان، روستاهای گرجی كال و شهرک نوبنیاد و كردخیل وساری81

بلوار پاسداران سمت راست از ترمینال غرب تا دور میدان امامساری82

روستاهای ورند و علمدارده و گردشی و روستاهای مسیرساری83

 كل روستاهای بخش دودانگهساری84

ار ورسک تا گردنه گدوک- روستاهای مسیر وسیه سر به سمت گرزین خیل - پادگان دو آب به سمت اوریم - رستوران چم چم به سمت طالع - كوی معدن - روستاهای دركه رودبار سوادكوه85

منطقه شهری زیوال  و روستای كلیج خیل و روستای روس آبادسوادكوه شمالی86

سبزی باغ- كهلودشت- مری- مالكال- سالدوزكال كوچک- سالدوزكال بزرگ- قجرتپه- موسی كال- تاالرپشت- آهنگركال- سمناكال - نجاركال قدیم- میدان صمصام طور- خراط كالسیمرغ87

خیابان پاسداران اول و دوم- خیابان طالقانی- بلوار ساحلی از میدان سوناصدف الی پل میالد- خیابان جهاد- بلوار امام رضا از سه راه جهاد الی خیابان سلیمان خاطرفریدونکنار88

ارکیده-خ تهران مهتاب تا رینگ داخلیقائمشهر89

خ کفشگرکال-کمربندی غربی خ مرحوم علیپورقائمشهر90

واسکس-متانکال - هفت تن10تا6خ تهران حدفاصل البرزقائمشهر91

خیابان شریعتی-خیابان شهید پهلوان- خیابان امام-خیابان شهید رجاییگلوگاه92

شرکت سهامی نکا چوبمیاندرود93

ضلع جنوبی جاده ساری به نکا از سراه اسالم اباد روستای دارابکال و اوسا تا روستای اللیم و بیمارستان میالد نورمیاندرود94

از سه راه الغدیر تا دریا و بخشی از روستاهای طوسکال و خورشید و نیراباد و امامیه و تازه اباد و دنگسرگ و نوذراباد و پالژ های ارتش و اطالعات و روستای اسماعیل آقامحلهنکا95

سمت چپ خیابان انقالب از سراه زاغمرز تا پل و خیابان علمیه جنب میدان اللهنکا96
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هفت روستای مرزون آباد شامل بوله كال و درویش خیل و باریک كال و گله كال و شمشیرگر محله و مشهدی كال و میانرود و منطقه شهری حاجی كالی دوم و رودبارامیر كال1

شهرک فارابی و شهرک بهزاد و پردیس و كوچه های فتح و میخک و نبوت و خیابان ام آر ای- بلوار حائریامیر كال2

از بلوار آزادگان تا كوچه یگانهآمل3

جاده قدیم آمل به بابل سه راه نظام آباد تا وسطی كالآمل4

از پل جانبازان الی ابتدای كمربندیآمل5

 الی انتهای روستای بامتی49از دریای  - 56دریای  - 14ایثار آمل6

14 الی دریای 40از دریایآمل7

مسیر خیابان نور میدان فجرآمل8

پست رینهجاده هراز از بایجان الی پلورآمل9

جاده هراز روستای پلور و اطرافآمل10

قسمتی از شهر رینهآمل11

داخل شهر رینهآمل12

طراقچی كال  _خطیب   _للوک   _زاهد كال   _چناربن   _داوود كال   _پایین احمد چاله پی تا مظفركال -طراقچی كال -  للوک-  باال احمد - زاهدكال - كاظم بیگی - گله محله - پایین احمد- ورمتون بابل13

مناسکال- شهرک صنعتی - خلیل كال زرگرشهر -  تا آخر موزیرج 2موزیرج از ارشاد بابل14

ایرانسل و پست زمینی اكبرینبابل15

شاه رضا و هلیدشت _انارستان _داردكاشت   _شهرک صنعتی درونکال   _بزچفت   _مرزناک   _گاوزن محله  _درونکالی غربی –درونکالی شرقی  _رئیس كال  _پیتکا    _سیادركا _ مرزیکال تا باال گنج افروزبابل16

قران تاالر  _سید كال   _گاوانکال  _كاردكش   _شیر دار كال   _شوركش  _بابلکنار تا انتهای كاردیکالبابل17

شهرک یاسین  _شهرک شهرداری  _شهرک مالک _كتی شرقی  _ فرهنگ شهر2 و 1فاز   _میدان هادی نوروزی _36 الی 8میدان كشوری از خداداد بابل18

 تا شهرک صدف4گلستان  _حسین آباد  _بازگیركال  _شهرک صالحین  _ 15 و 9 و 3گلستان های  _ 2فیضیه بابل19

روستای رمنت و اسبو كالو ولی عصرومحمودآباد-_میدان فاضل تا سلطان محمد طاهر بابل20

ضلع شمالی روستای كریم كال+ضلع شمالی روستای كاله+هلی باغ+روشندان+ازنوا+روستاهای داربدین+ضلع شمالی شهر بهنمیربابلسر21

میانبال+خشکرود+كاریکال+رزی كنار+شاره+دوغیکال+كونر+ولیک رودپشت+شرامتان+نصرت كال+روستاهای قادی محله+شركت كود شیمیاییبابلسر22

ضلع جنوبی هادی شهر+سنگ پل+ میر بازار از ورودی تا سنگ پل + شركت بهین كیفت شمال+ شركت میناگربابلسر23

ركاوند و صحرای كشاورزی-روستای كالک -  ضلع شمالی  جاده  بهشهربه گلوگاه بهشهر24

خلیل شهر- تازه آباد - پاسند- سارو- عباس آباد و روستاهای التپهبهشهر25

(فیدراختصاصی)ایستگاه گا زبهشهر26

صحرای رستمکال تا ایستگاه گاز نکابهشهر27

جاده بیزكی، جاده میانده-كالگرمحله- خیابان كالگرمحله ،باغبانمحله -  مركز بهداشت كالگرمحلهجویبار28

تمام مناطق تحت پوشش+ چهار راه برق ، امور برق ساری جنوب، پاسا ژ مسچی، تا پاسا ژ دری ساری29

.دور میدان شهرداری، خ شیخ طبرسی، كوچه های بخشنده و نعلبندان تا  انتهای خ ملت، كوچه زراریساری30

بخشی از خ قارن شامل كوچه های كیانی ، كوی مختار، اصفهانی محله، كوچه قیومی تا جنب خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزادساری31

. متری دوم20بلوار طالقانی راسته میدان هالل احمر بسمت شهابی و بیمارستان حکمت، خ شهابی  و كلیه مناطق تحت پوشش، كوچه میرجانی و باغ سنگ،  خ المهدی، تا ابتدای تقاطع شهابی و خ ساری32

منطقه پل گردن- بلوار كشاورزساری33

از روستای جماالدین كال تا روستاهای ارا و اروست و مالخواست و دهستان پشتکوهساری34

جاده دریا تا سراهی الریم و تا سرسر لنگهساری35

جاده دریا تا انتهای جاده پالژهاساری36

از پست زیم آور تا انتهای دازمیر کندهساری37

باال ابدنگ- سمسکنده قرتیکال طاهر ده و همت اباد کوک باغ ساری38

روستای منگل  و مهدی آباد و و  مرغداری مسیرسوادکوه شمالی39

روستای برنجستانك و یاغکوهسوادکوه شمالی40

جاده جویبار- سوخت ابندان - سید محله -  منطقه شهری   (سنگتاب -روستاهای پازوخیل  )جاده قائمشهرسیمرغ41

فریدونکنار42
خط سوته از آتشنشانی الی روستاهای - همت آباد لب رودخانه- انتهای فیروز آباد کوچه طریق القدس شهرک اسدی-روستای حسن آباد - روبروی بندر فریدونکنار داخل کمربندی شرقی

بندرفریدونکنار- سوته،فرم،حیدرکال و مالکال 

المشیر تا پایین جاده-ج ساری از جانبازان تا عبور تخته فشردهقائمشهر43

حد فاصل خ ساری چشمه سر تا روستای سید ابوصالحقائمشهر44

افراکتی-راه جویبار4کمربندی شمالی حدفاصل جنبازان تا قائمشهر45

-جاده شرکت ران-شهرک صنعتی روستای تیله نو گلوگاه46

منطقه صفاییان و خیابان ارامگاه تا مدرسه مدرس و منطقه خشك ابندان و بخشی از روستای نودهكنکا47

2سمت راست سی متری شرقی تا سراه سیمان و شهرک صنعتی فاز نکا48
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(كوچه گلزار و سهرابی و چهلستون و خیابان طالقانی و درزیکالی شیخ تا كوچه صنعت و خیابان خاتم االنبیاء)سمت چپ خیابان امام از روبروی پارک نوشیروانی تا میدان انقالبامیر كال49

مسیر خیابان هراز میدان هفده شهریورآمل50

نوده- تمسک - فیروزكال - چنگ میان - معلم كال - روستاهای اجوار كال آمل51

ازسه راه درویشخیل تا یگانهآمل52

از كمربندی محمودآباد تا كمانگر كال و ولیکآمل53

مسیر خ طالب آملی و بلوار امین طبرسیآمل54

مسیر ج محمود اباد بسمت جاده سرخرودآمل55

 دابو تا روستاهای سمت راست چهار راه رییس آباد2ازكیلومتر آمل56

محله های قصاب كال، پل پیش و مخابرات استان تا میدان اوقاف  _نقیب كال   _ 8 تا 4هادی بابل57

مسجد جامع  _ 6 تا 2 و 15 تا 1فرهنگ های   _چهار راه شهدا تا میدان كارگر بابل58

محله شهید بذری_كوچه های خداداد  _كوچه های گاوزن  _محله كتی غربی تا پست زمینی میدان بار بابل59

19 الی 15مالنصیرا   _ 24 الی 16شیخ كبیرهای  _انتقال خون تا مدرسه صبوری _ 18 تا 12بوستان   _ 17 تا 15 بوستان بابل60

 و محله پاسدارن11ابتدا كوچه ستارتا شبنم  بابل61

شركت اندیشه و شركت هیوا- صفائیه- منطقه اسالم آبادبابلسر62

شهرک ساحلی+ متری اول ودوم شهرک قائم 20+خ موالنا+خ گلچین سرا+شهرک گلها+شهرک فرهنگیان +ضلع شمالی جاده دریاكناربابلسر63

انتهای مهدیه و سی متری آیت اهلل كوهستانی- نواب -  شهریور17خیابان بهشهر64

تا  روستای امامده(میدان شیر)ازضلع شمالی كمربندی بهشهر بهشهر65

جوانمحله- خیابان شریعتی-خیابان بحر خزر - شهرداری-سپاه-ادره برق جویبار66

سلمان فارسی از میدان گلها خیابان قرجه تا انتهای كوچه مردانشاهیساری67

كوی جوادیهساری68

خیابان صابونچی- میدان گلها ساری69

خیابان والیت فقیه تا انتهای بلوار داراب- انتهای سلمان فارسی ساری70

تا سه راه الریم سمت چپ- میدان خزرساری71

تا تا عبور قرق (كمر بندی غربی )میدان خزر به سمت قرق ساری72

كمربندی شرقی كوچه رضایی تا ابتدای امام حسینساری73

حزب اهلل تا میدان معلم تا ابتدای بلوار طالقانیساری74

سه راه جویبار به سمت کمر بندی سمت راست و خیابان فلسطین-قسمتی از خیابان شهیدان عبوری - کمربندی غربی تا روبروی زعفرانیه و بلوار آزادی و خیابان های اندیشه ساری75

از ابتدای شهید قربانی تا پاشا کالساری76

سه راه جویبار سمت راست-  بهمن 22بلوار پاسداران تا انتهای ساری77

از سه راه جویبار به سمت کمربندی سمت چپ تا ابتدای شریف آباد خیابان های شریف اباد و کوی اصحابساری78

جاده جویبار  سمت راست تا سراهی میارکالساری79

ساری80
کوی صاحب الزمان ، کوچه ابوالفضل تا بخشی از کوچه شهید براری، بازار روز راهبند، مخابرات شهید قندی، بخشی از خ پژمان،  تا جنب مدرسه راهنمایی :  بلوار کشاورز سمت چپ بسمت پل هوایی کلیه مناطق  تحت پوشش از جمله

قائم مقام و خانه های سازمانی نیروی انتظامی

ساری81
کمربندی جنوبی بسمت جاده قائم شهر سمت راست  از جلوی پست شهید نیك 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

سوادكوه82
- روستاهای كرد آباد -خیابان آزادی بعد اداره برق تا روبروی بیمارستان - خیابان آزادی بعد میدان تا سرخکال -  شهریور و خیابان خدمات 17مسیر خیابان - منطقه باالزیراب بسمت پمپ بنزین تا میدان 

جمشید اباد و قاسم آباد- سید آباد - جوارم - معدن - كارساالر 

سوادكوه83
روستاهای مسیرفلورد به سمت رجه و -روستاهای للوک تا سركله  -روستاهای اساس ، اوزود ، ازانده -مركز بهداشت به سمت راه آهن و كوی معدن به سمت استلک - خیابان امیرده ازابتدا تا منطقه مال جیلم 

دهمیان تا برنت و روستاهای مسیر سنگده

روستاهای جاده نظامی و آهنگركال و چالی  و چاه آب  های جاده نظامیسوادكوه شمالی84

بلوار بسیج ازمیدان درنا الی پارک الله  -9بلوار امام خمینی و بلوار شهدا  الی نبش كوچه شهدا -  الی میدان درنا9بلوار امام رضا از خیابان امام رضا فریدونکنار85

شهرک ایثارگران- خیابان ماشین سازی و خیابان كمیته امداد- بلوارساحلی از خزرشهر الی سه راه جهاد- خزرشهرشمالی و جنوبیفریدونکنار86

سپاه-ورزشگاه وطنی-خ ساری سید محله قائمشهر87

كوی ادیب-حد فاصل پل هوایی تا سید نظامقائمشهر88

 تا مسجدالرسول وخ سینا2خ كوچکسرا از شقایققائمشهر89

سیاهکال-دخانیات -حریم راه آهن افراقلم تا پل هواییقائمشهر90

طالقانی-خ تهران حد فاصل مهتاب تا جنگلبانی سمت راستقائمشهر91

ارغوان-پشت ترمینال-رینگ داخلی تا میدان والیتقائمشهر92

پل هوایی کتی سرتا افراقلمقائمشهر93

الریمی-کوی آبان-خ بابل میدان امام تا اخوانقائمشهر94

 متری دوم سمت راست16مسیر کوچکسرا وج کیاکال سمت قائمشهر95

هزارجریب روستاهای باالدست نیاال،مصیب محله،همچان،وزوار،رمدان ،اوارد،آغوزدره، ویوا،چین پارچ،دهی ،کلکت،بارکال ،لت کومهگلوگاه96

شهر سورک تا شرکت دخانیات.حد فاصل پست اسالم ابادمیاندرود97

جاده گهرباران حد فاصل پست اسالم اباد تا شرکت کرم کمیکال و شرکت فوالد مازندرانمیاندرود98

منطقه نازخاتون و اراضی روستای گلبستان و كارخانه های اجر سفال ،  و خیابان علمیه تا میدان اللهنکا99

بخشی از روستای نودهک و روستاهای چمان، حاجی محله ، آلوكندهنکا100

(18-20)ساعت قطع  
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سمت راست كمربندی امیركال و روستاهای مقریکال، خردمرد رضایی و انیسی و كبوتردان و عزیزکامیر كال1

ترک كال-كمربندی هراز به هزار سنگر،فرعی زیارو آمل2

ازسه راه درویشخیل تا ابتدای پاسکی محلهآمل3

كالصفا- حسین آباد - روستاهای معصوم آباد - مسیر اصلی آمل به محمودآباد - اوجی آباد تا انتها - روستاهای سمت قادی محله - كالكسر - كمربندی شمالیآمل4

دانشگاه آزاد آیت اله آملیآمل5

میدان فجر- بیست متری شاهد - جاده چمستان آمل6

از پل آلشرود تا روستای كوسه رزآمل7

مسیر جاده هراز از پست نیما به آملآمل8

جاده هراز پل چالو الی بایجانآمل9

قادی كال _تلیگران  _پیچاكال  _بصرا  _مرزبال _كارون  _ورودی سپاه دانش تا ارچی _كمربندی احمدچاله پی تا روبروی بسیج مالک اشتربابل10

بابل11
  _شهیدعبداهلل   _شریعت كال   _كریم كال  _نودهک  _كلنگاه  _گردنبری  _طغان  _زرگرمحله  _ورودی خیابان مصلی تا آخر آردكال  _حوزه علمیه  _تجنک  _  كمربندی احمدچاله پی تا ورودی خیابان مصلی 

پهناور _بیشه محله  _اسب شورپی  _نموداركال 

مسکن مهر امید _ 6 تا 1بولوار مادر حجاب بابل12

بابل13
موزیرج از مسجد حاج عنایت تا آستانه سر و  _ 20 تا 1درزیکتی انقالب  _  31 تا 1اریحی  _   چهرتا گله محله تا كشتارگاه 16 تا 2بوستان  _ 15 تا 1گلستان   _ 14 تا 1كوچه های اتحاد  _فرهنگیان  _ 7بارفروش

تاالر كریم پور

چاری _پایئن سرست تا كشتله شوب محله   _تاریکال  _سوربن   _ارمک   _حاجی كال   _درزیکال پایین و باال    _درزیکال نصیرایی   _درزیکال آخوندی  _دالوركال  _مالكال   _ازپل حبیبی تا پائین سرستبابل14

شهرک چمران و سه راه نواباد  _شهرک ازادگان بابل15

گنج افروز تا انتهای باغ پهلوان_تا محله روشن آباد   _بولوار ابوالحسنی  -از پارک بانوان :     گنج افروز بابل16

جاده قایمشهر ورودی استردیکال تا شهرک   منصور كنده _جاده كیاكال میدان فاضل تا انتها ی حوزه بابل كپورچال بابل17

خ امام زاده ابراهیم و پشت امام زاده ابراهیم و قسمتی از ضلع جنوبی بلوار شریفی+بلوار بسیج+ضلع جنوبی روستای باقرتنگهبابلسر18

افراتخت+ نفت چال+كرفون+میرود سر+روستاهای میرود+ شهرک صنعتی میرودبابلسر19

ضلع جنوبی روستای كاله و ضلع جنوبی شهر بهنمیرتا میدان+ضلع جنوبی روستای كریم كالبابلسر20

شهر رستمکالضلع شمالی  جاده سراسری تا کارخانه آجر کلتبهشهر21

کوهستان- آسیابسر- روستاهای گرجی محله بهشهر22

انبارسر تا كوهی خیلجویبار23

شیب آبندان،سیدكال،حاجیکال،آزان،سراجکال-مرغداریها- فرمانداری جویبار24

از پست زیم آور تا كارخانه انتی بیوتیکساری25

از پست زیم آور تا جاده پنبه چولهساری26

كل شهبند و قسمتی از مهدی اباد و وصال- میدان خزر تا ساری كنار و خیابان های صبا و كمر بندی غربی ساری27

جاده دریا  سمت راست تا ماهفروز محله عبور دوم روبروی دانشگاه كشاورزیساری28

بلوار پاسداران سمت راست از ترمینال غرب تا  بلوار آزادی جنب عمارت شهرداری وكوی آزادی، خ نزهت و بعثت  و كلیه مناطق تحت پوششساری29

خ قارن سمت چپ تاكوچه اكبری و كوچه جعفریان، خ فرهنگ ، كوچه دو مهری، بانک صادرات شهدا راسته بلوار طالقانی تا ابتدای باغ سنگ جنب مجتمع گلیم فروشساری30

11خ مازیار، خ خاقانی ،  بلوار عسگری محمدیان تا ابتدای شنبه بازار، سکوی ارتش، خ بقیه اهلل، كوی كارمندان و خ فارابی،  تا بقیه اهلل ساری31

بخش از خ قارن  كوچه ازادگان، منطقه قلیچ تا بخشی از خ فرهنگ مدرسه راهنمایی فردوسی خ حافظ و سعدی تا جنب مسجد جواد آل محمدساری32

بسمت خ نیما یوشیج ، خ سلمان فارسی  و كلیه مناطق تحت پوشش میدان اول تا  كوچه محتشم (دور میدان هالل احمر )انتهای بلوار طالقانی راسته شركت ایرانیت ساری33

معدن کیاسر... روستاهای چالو وساری34

(سرچاک -حاجی آباد-سرابکردان )ازخیابان شهید اسالمی تاشهرک اسالم آبادسوادكوه شمالی35

حد فاصل چهارراه معلم الی پل میالد-  متری ساحلی 16- خیابان مطهری - خیابان معلم  - ضلع غربی خیابان بهشتی  فریدونکنار36

پرورش-پارسا- متری اول تا میدان علی16كمربندی شمالی قائمشهر37

 متری چشمه20-خ جویبار ظرافت تا كمربندیقائمشهر38

افراتخت-جوجاده -قاسم خیل-بورخیل-شهرارطهقائمشهر39

106حدفاصل خ تهران اداره آبیاری تا البرزقائمشهر40

قسمتی از شهید بهشتی-ظرافت-شرافت-خ ساری اداره برققائمشهر41

مسیر سوخته کال تا میکال-ابتدای ج نظامی تا عبور خرماکالقائمشهر42

محوری هشتیکه+ هشتیکه+خیابان شهید باهنر+جاده دریاگلوگاه43

حدفاصل پست تجهیزات مدارس تا روستاهای پلنگ ازاد و بیشه سر تا شركت نکا پالستیکمیاندرود44

جاده ساری نکا از روستای سمسکنده تا پمپ بنزین خانی و شركت ساریسمیاندرود45

 و حسن آباد و روستاهای چاله پل، میانگاله و چناربن، درزی محله ، ندافخیل، کمیشان ، گل خیل ابتدای محل ، دانشگاه آزاد و روستای کلت پشت مزار و روستای شورابسر1خیابان ماکرویونکا46

و خیابان انقالب از اداره برق تا شهید ترکیان (ترک محله) خیابان سی متری غربی ، خیابان راه آهن ،منطقه زینبیه ، خیابان پاسداران نکا47

(20-22)ساعت قطع 
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روستاهای پایین بیشه سر و باالبیشه سر و لنگور- جاده بابل به بهنمیرامیر كال48

16از میدان امام حسین تا كنسی به  الله آمل49

از پل هوایی شادمحل تا میدان بسیجآمل50

دابو تا سه راه درویشخیل2ازكیلومتر آمل51

 دابو سمت چپ تا شركت آراست2از كیلومتر آمل52

مجموعه اكسینآمل53

از پل معلق الی میدان قائم سمت راستآمل54

خیابان اباذرآمل55

بلووار ابن سینا- جاده نورآمل56

خ هراز بلوار طبری و رضوانیهآمل57

مسیر روستاهای چالوآمل58

شهرک صنعتی گرمیجبابل59

روستاهای  متکه ، امین اباد ، كروكال ،  هالل كال ،  نوایی كال ، مصیر محله ، اندی كال ، تاری محلهبابل60

هتکه پشت و نقیب كال _از پست زمینی میدان بارتا روستاهای هریکنده بابل61

روستاهای  كالگرمحله ، دونه سر،  شیرسوار،  باالسرست ،  كفشگركال،  بنگركال،  زعفران كال ،  كاسمان كال و  شهرگتاب خیابان فرهنگ و خیابان سنگ رود _  ابتدای پل حبیبی تا میدان گتاب بابل62

قنبرزاده  _صلحداركال   _فکچال   _بزرودپی   _شهیدآباد بابل63

معلم كال و قسمتی از قمی كال _عالی زمین  _شانه تراش  _كركناربابل64

 بهمن22  و شهرک 30، 26،27، 25، 5،24 ، 1بوستان های   _میدان كشوری تا انتهای كاظم بیگی بابل65

كوچه های سلمان فارسی مركزی _شهرک افق _میدان بزاز _انبار مخابرات - 23 الی 19بوستان های   _محله سردخانه اوصیا _بهداری كاظم بیگی  _كوچه اندیشه _كوی امیر المومنین بابل66

سه راه فرهنگ  _كوچه معلوجی   _آزمایشگاه رازی   _عطر زیستان   _پاساژ شهریار  _چهار راه شهربانی تا سبز میدان بابل67

مسجد محدثین  _35 تا 21  ایثارهای 46 تا 24شیخ كبیر های   _ 27 تا 1 و 22 تا2اشرفی های   _چهار راه شهدا تا چهار راه نواب   _بابل68

 تا مسجد موسی بن جعفر15شهرک طالقانی تا ترمینال غرب و ارشاد   _میدان سجودی تا ایستگاه آمل   _ 12 تا 2 و 11 تا 3نیایش های   _ چهار راه شهربانی تا چهار راه گله محله بابل69

ابتدای خیابان شریعتی+ خیابان فلسطین+  تا میدان معلم12خیابان پاسداران از كالنتری بابلسر70

اسفندیار محله+سادات محله+رودبست+الری محله+روستاهای درزی محله+ كیخامحله+ضلع شمالی هادی شهربابلسر71

كوچه آزانس مركزی-خیابان محمدزاده- خیابان همت آباد-ضلع غربی میاندشتبابلسر72

2شهرک صنعتی فازبهشهر73

شهیدساداتی ، اشرفی اصفهانی ، شهیدآشکاران وشهیدسازگار- انتهای خیابان قائم بهشهر74

یکه توت و نوار ساحلی-روستای زاغمرزبهشهر75

ساری76
ازمقابل مسجد امام حسن عسگری، بخشی از خ لسانی، راسته ریل را ه آهن،  منطقه پل گردن، كوی جوادیه، كوی والیت فقیه ، میدان : سمت چپ بلوار كشاورز  بسمت پل هوایی كلیه مناطق تحت پوشش از 

زندان، تا  خ قره جه جنب مدرسه راهنمایی دانش

هرداری شمس، كوچه طالقانی، آهی دشت، مهدشت، كوچه شهید ساالری ، اسبورد تا جنب چایخانه بلوط=راسته پارک شع: سمت راست بلوار كشاورز بسمت كیاسر، كلیه مناطق تحت پوشش از جملهساری77

كوی پیوندی-خیابان فرهنگساری78

 متری دوم20 متری اول و 20- خیابان صبا ساری79

خیابان سلمان فارسی از میدان گلها تا میدان اول سلمان فارسیساری80

سروكال،دیوكال،دیوكالالیمون-پادگان شهید محالتیجویبار81

میانملک،امامزاده محمود،شاهین خزر-پمپ بنزین كاویانی چوباغ-طرح سالمسازی دریا جویبار82

اداره برق به سمت پل اصلی شهر و از ابتدای جاده ساحلی بسمت شهرک قدس- ازپمپ بنزین ابتدای شهر به سمت دادگستری سوادکوه83

شهرک بشلسوادکوه شمالی84

سیمرغ85
جمال - نجارکال جدید- برج خیل- رکن کال )روستاهای جاده بهنمیر- بلوار معلم - بلوار صالحی  - (کارتیچ کال - رضوان کال- اخته چی - دشتیون- گرجی محله-کوشی کال - سنگتاب -روستاهای پازوخیل )جاده قائمشهر 

(دینه سر - تنبال- پائین دسته- پهناجی- کال

از پست شهدای پست قرق خیابان قائم و کل سید الشهداساری86

کوی قرق  و کوی شفا و کوچه گلهاساری87

جاده جویبار تا تیرکال سمت چپساری88

جاده فریدونکنار به آمل مسیر سمت چپ روستای مهلبان و حدفاصل روستاهای کاردگر محله  شیرمحله و بزرگ بیشه محلهفریدونکنار89

متری دوم16-هردرود- روستاهای کرواقائمشهر90

قائمشهر، حد فاصل حسینیه عاشقان تا ترک محلهقائمشهر91

چپی-آهنگرکال بیشه سر-قادیکال بزرگ-ج قادیکالقائمشهر92

کوی ورزش-خ ساری حریم راه آهن تا چشمه سرقائمشهر93

 شهریور17-شفا-خ جویبار ایستگاه تاكسی تا ظرافتقائمشهر94

گلخانه دشت ناز روستاهای دنگسرک صاحبی و سوربن وگاوداری مهدشت تا سراه پنبه چوله.حد فاصل پست صنایع اموزشی میاندرود95

 خیابان انقالب  از روبروی اداره برق به سمت پست مسکن مهرنکا96

از اداره برق تا میدان امام حسین و كوچه های مسیر و روستای دوقانلونکا97

 سمت راست پل هوایی تا سه راه الغدیر و روستاهای نیمچاه ،والشد،شهاب الدین، گلچالسر، ملیج گاله ، بهزادكال، اطرب  و آجند و بخشی از روستای طوسکالنکا98

(20-22)ساعت قطع 
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آدرس محل قطع برقشهرستانردیف

سمت راست كمربندی امیركال تا میدان نماز و محدود شهری شامل خیابان تیركاران و بلوار بهشتی  و مالمحله و شهاب الدین كال و خیابان مصطفی خمینیامیر كال1

شهر امام زاده عبداهللآمل2

جاده جدید-از دابودشت به سمت بابلآمل3

ازسه راه درویشخیل تا سه راه واسکسآمل4

 الی پلیس راه قدیم64از آفتاب آمل5

شركت دیزل سنگین آملآمل6

26 تا 1امیركبیر شرقی ازفردوس  _ 38توحید  _شهرک فالحیان  _ 10 تا 1خیام   _ 9 تا 1گلچین  _ 20 تا 1امیركبیر غربی مهتاب  _  25 تا 1كوچه های وحدت  _محله اوشیب بابل7

4 و فردوس 28 تا 1خورشیدكال معراج  _ 7 تا 2خیابان استادیوم حر  _ 40 تا 1چهار راه گله محله تا چهار راه امیركبیر ازتوحید بابل8

 و اتوكاپ16توحید  _ 2مهتاب  _ تا باغ سراج 28توحید  _كوچه دكتر باوند  _ 16 تا 7كوچه های زیتون  _ 8 تا 1مهدی آباد كوچه های اركیده بابل9

بابل10
 _پائین گنج افروز_سادات محله   _كالگر محله  _معلم كال  _دومیركال  _كمانگر كال  _اسبوكال   _خشک دشت _طلوت   _هلیدشت  _فوالد كال  _درونکالی شرقی  _ از مرزیکال بابلکنار تا باغ پهلوان گنج افروز

ابتدای پل چاری تاپائین سرست

روستای نجاركل _روبروی زندان متی كال و ترک محله - 23 ، 21  ، 19  ،13شهرک فرهنگیان فلسطین هایبابل11

و باغ ثباتی2 و شهرک شمال 1 تا شهرک شمال 3از ابتدای پست بابل بابل12

بسمت پویا آیش مازندران و ایران خودرو1شهرک صنعتی رجه از نگهبانی شماره بابل13

شهرک صنعتی رجه ازابتدای شهرک بسمت تصفیه خانه و ورودی دوم شهرک از كاشیکالبابل14

امیرده _زوارده تا گرد رودبار   _لدار  _روستاهای شاه رضا  _ ناریوران بسمت پوست كال بابل15

49 تا 41توحید   _66 تا 46از توحید  _میدان بسیج تا چهار راه امیركبیر _14 تا 10بسیج های   _هوشنگ پوربابل16

 تا دانشگاه نوشیروانی19معلم   _میدان سردار سلیمانیبابل17

خ پاسداران تا پل قدیم+بلوار شریفی+ فرمانداری مركز شهر-مصلی -سپاه پاسداران-قسمتی از ضلع جنوبی باقرتنگه بابلسر18

روستای كاله+روستای عربخیل+ روستای كهنه محله میرود +كوی سازمانی نیروی هوایی+چهارصدمتری باقرتنگه+روستای اوكسر+بلوار نیروی هوایی بابلسر19

خیابان امیر مازندرانی+علی آباد میر+بلوار علوم پایه +ضلع شمالی بلوار ذوالفقاری+ ضلع شمالی روستای باقرتنگه+دانشگاه مازندرانبابلسر20

ضلع جنوبی بلوار از شیرینی سرای وانیال تا تراشکاری نظیری- گراییل محله  -خیابان فرودگاه بهشهر21

مسکن مهر شهرک امام- جاده دانشگاه علم وصنعت و تا انتهای روستای قره تپهبهشهر22

ضلع شمالی و جنوبی بلوار از چهارراه گرگان تا پارک شهر-هفت تیر-خیابان هنربهشهر23

اسماعیلکال بزرگ و كوچک،كله بن ،فوتم ،بیزكی،میانده،- مرغداریهاجویبار24

تا جنب پاسا  رضا (جمهوری اسالمی)بازار نرگسیه و شهید رجایی، مسجد جامع تا خ نادرساری25

ساری26
، روستای میانرود، تلوباغ، پایین سنگریزه، باال سنگریزه، 2و1گلچینی : ، كلیه مناطق تحت پوشش از جمله2كمربندی جنوبی بسمت جاده قائم شهر سمت چپ از جلوی پست شهید نیک مهر تا پمپ بنزین جدید فاز 

.جاده قدیم میانرود

از روستای وری و روستاهای مسیر به سمت ساری تا کارنام و ششك و مزدهساری27

...روستای الال و خلرد و ساری28

از پست تا ابتدای ماهفروز محله، قادیکال و مرزرودساری29

ابتدای پل میدان خزر تا کمربندی غربی تا مسکن جوانانساری30

میدان شهدا به سمت ارامگاه دو طرف و خیابان توانبخشی و از خیابان دانش و پشت ارامگاهساری31

بلوار خزر تا خیابان فرجی و  قسمتی از گل و بلبل و امام حسن مجتبی از سه راه ارامگاه سمت راست تا خیابان حزب اهللساری32

بلوار خزر تا  دنیای آرزو و روستای دیمطورانساری33

ملرد و امافت تا لرد خطیركوه- ابتدای جاده خطیركوه به سمت سر چلشک و روسناهای آریم و كنگلو سوادكوه34

روستاهای مسیر مومج خیل  تا دراسله- هلل بند  - پارسی - كالریجان - شیر دره - روستاهای كریکال -  شهرک آزادمهربسمت دانشگاه آزاد سوادكوه35

قسمتی از منطقه شهری خیابان بهداری و روستای های چایباغ و تپه سر و آبدنگسرسوادكوه شمالی36

روستا های لفور و و قسمتی از خیابان شهید افشار و از پست شیرگاه  جاده زیراب تا پارک جوارمسوادكوه شمالی37

15كوچه ولیعصر - 10الی نبش  ولیعصر - خیابان ولیعصرفریدونکنار38

جاده فریدونکنار به آمل روستاهای ازباران، بنه كنار و سمت راست جاده فریدونکنار به آملفریدونکنار39

قائمیه-حد فاصل میدان امام تا پل تالرقائمشهر40

دهکالسفلی وعلیا-کالگرمحله-ج کیاکالقائمشهر41

ستاد فرماندهی-جنید-ولوند-سنگ کتی-سراج کال-ج بابل کوی صاحب الزمان قائمشهر42

ملك کال-ج نظامی حد فاصل پمپ بنزین تا پارک جنگلیقائمشهر43

عبور اسکندرکال-حد فاصل کمربندی غربی سمت راست تا کفشگرکالقائمشهر44

حدفاصل پست اسالم آباد تا دریای گهربارانمیاندرود45

روبروی پست اسالم آباد  مسیر کشاورزی اسرممیاندرود46

 و تخلیه سوخت نیروگاه2 و 1شهرک والیت و منطقه صیاد شیرازی و انتهای ماكروویو نکا47

و روستای خورشید لب جاده اصلی نیروگاه  (داخل محل)سمت چپ جاده دریا  روستاهای سیاوشکال، بستانخیل، گیل آباد،امامیه ، بایع كال ،بخشی از روستای طوسکالنکا48

(22-24)ساعت قطع 


