
تاریخروز هفته

 عرص 17 ایل 12گروه پنج صنایع از ساعت گروه یک  اختصایص به مدت یک روز کامل

 عرص 17 ایل 12گروه یک صنایع از ساعت گروه دو  اختصایص به مدت یک روز کامل

 عرص 17 ایل 12گروه دو صنایع از ساعت گروه یک  اختصایص به مدت یک روز کامل

 عرص 17 ایل 12گروه سه صنایع از ساعت گروه دو  اختصایص به مدت یک روز کامل

 عرص 17 ایل 12گروه چهار صنایع از ساعت گروه سه  اختصایص به مدت یک روز کامل

 عرص 17 ایل 12گروه پنج صنایع از ساعت گروه چهار  اختصایص به مدت یک روز کامل

 عرص 17 ایل 12گروه یک صنایع از ساعت گروه پنج  اختصایص به مدت یک روز کامل

 عرص 17 ایل 12گروه دو صنایع از ساعت گروه  شش اختصایص به مدت یک روز کامل

 عرص 17 ایل 12گروه سه صنایع از ساعت گروه سه  اختصایص به مدت یک روز کامل

گروه چهار  اختصایص به مدت یک روز کامل

 عرص 17 ایل 12گروه چهار صنایع از ساعت گروه پنج  اختصایص به مدت یک روز کامل

گروه  شش اختصایص به مدت یک روز کامل

1400/04/04جمعه

1400/04/02چهارشنبه

1400/04/03پنج شنبه

 1400-03-27  صنایع   ویرایش تاریخ 1400برنامه مدیریت استراتژیک بار خرداد ماه 

گروه های حاضر در برنامه مدیریت بار

جم
 پن

ته
هف

1400/03/29شنبه

1400/03/30یکشنبه

1400/03/31دوشنبه

1400/04/01سه شنبه



آدرسفیدرپستشهرستانردیفگروه

اختصاصی ذوب فوالد امید آریان14صنعتی مامونیهزرندیه1

اختصاصی شرکت پرسام رابر فارمد4 صنعتی 4408صنعتی ساوه2

36 نبش بلوار صنعت گر  شرکت کاویان خلیج 18روبروی  خیابان کاویان خلیج336صنعتی ساوه3

 شرکت لوله های دقیق22خیابان  56 لوله های دقیق356صنعتی ساوه4

45 شرکت پارس نمك14 خیابان  پارس نمک345صنعتی ساوه5

 شرکت19خیابان  pis 52 ساوه پالست352صنعتی ساوه6

46  شرکت زرین جام مارینا 2بلوار کارگر نبش کارگر مارینا246صنعتی ساوه7

11 شرکت ایران كاربید  4 خیابان  ایران کاربید111صنعتی ساوه8

کبیر ریس کبیر ریس126فراهانفرمهین9

کبیر ریس کبیر ریس127فراهانفرمهین10

شركت بافت و شرکت زربافت فراهان121فراهانفرمهین11

( مانورشد104بار عمومی روی )  آلومرول1107اراک اراک12

آونگانآونگان1112اراک اراک13

واگن پارس واگن پارس2238اراک اراک14

بلوار واگن پارس ، کمربندی شمالی2239اراک اراک21.015

واگن پارس واگن پارس2235اراک اراک16

ماشین سازي ماشین سازي2223اراک اراک17

ماشین سازي ماشین سازي2228اراک اراک18

آذر آب آذر آب2222اراک اراک19

آلومرول نوین خیرآباد407خیرآباداراک20

(دشتستان)اختصاصی بوشهر تک  ص زاویه403صنعتی زاویهزرندیه21

12 شرکت ایمن شیشه سپهر 8 خیابان  ایمن شیشه112صنعتی ساوه22
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آدرسفیدرپستشهرستانردیفگروه

1 شرکت سینا كاشي  9 خیابان  کاشی11صنعتی ساوه23

13 شرکت گاز لوله 4خیابان  کازلوله113صنعتی ساوه24

 شرکت شركت عالیفرد2 خیابان  عالیفرد228صنعتی ساوه25

51 نبش بلوار کارگر شرکت زرین سلولز 12روبروی خیابان   زرین سلولز351صنعتی ساوه26

4 خیابان مهارت  شرکت قوطی سازی رانی رانی14صنعتی ساوه27

اختصاصی فوالد روی اندود4 صنعتی 4405صنعتی ساوه27.228

شرکت اواپزشکآواپزشکصنعتی اشتیانآشتیان29

53 از سمت بلوار صنعتگر شرکت  كاوه فلوت12نبش خیابان  کاوه فلوت353صنعتی ساوه30

49 شرکت الستیك پارس 9 خیبان  الستیک پارس149صنعتی ساوه31

44 شرکت دوده صنعتي 13 نبش خیابان  دوده صنعتی144صنعتی ساوه32

 خیابان دوم241صنعتی ساوه33

36 شرکت كاغذ سازي7خیابان  كاغذ سازي236صنعتی ساوه34

 اختصاصی ذوب بریس3 خمین 3406خمین  خمین35

 اختصاصی ذوب بریس3 خمین 3404خمین  خمین36

دی پلیمر آریا3 خمین 3414خمین خمین37

3 شرکت  آبسال 6 خیابان  ابسال13صنعتی ساوه38

43 شرکت مقره سازي6 خیابان   مقره سازی143صنعتی ساوه22.939

21  شرکت كاوه گازسازان 18نبش خیابان  گازسازان21 3صنعتی ساوه40

 نبش بلوار صنعتگر20روبروی خیابان  پارس تدارک355صنعتی ساوه41

 نبش بلوار صنعتگر20روبروی خیابان  اسپریس 339صنعتی ساوه42

41 شرکت ایران فلوت20 خیابان  ایران فلوت341صنعتی ساوه43

اختصاصی گالب سرخ فروآلیاژ4 صنعتی 4416صنعتی ساوه44
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آدرسفیدرپستشهرستانردیفگروه

اختصاصی شرکت رام پارس فرو فوالد4 صنعتی 4409صنعتی ساوه45

شرکت هپكو هپکو2243اراک اراک46

شرکت هپكو هپکو2244اراک اراک47

اختصاصی توسعه عمران3 خمین 3409خمین   خمین48

اختصاصی توسعه شرکت بلور شیشه4 صنعتی 4406صنعتی ساوه49

اختصاصی شرکت ذوب گستر خاوران4 صنعتی 4407صنعتی ساوه50

30 شرکت فنر سازي7 خیابان  فنر سازي30 2صنعتی ساوه29.651

54 شرکت كاوه فلوت12نبش خیابان  کاوه فلوت354صنعتی ساوه52

14 شرکت پلیمر های صنعتی15 نبش خیابان  پلیمر114صنعتی ساوه53

5 شرکت فوالد کاوه 11 خیابان  فوالد کاوه15صنعتی ساوه54

6  شرکت كالوپ 4 نبش خیابان  کالوپ16صنعتی ساوه55

عوجان ایرانیان عوجان116صنعتی ساوه56

48 شرکت الستیك پارس 9 خیابان  الستیک پارس148صنعتی ساوه57

چدن پارس / 17خیابان 115صنعتی ساوه58

35 شرکت آذرنخ18 خیابان  آذرنخ335صنعتی ساوه59

شرکت پیشگامان کاغذ کاغذ1زاویهزرندیه60

شرکت پیشگامان کاغذ کاغذ2زاویهزرندیه61

شرکت  گل پونه کلپونه4زاویهزرندیه26.062

54 شرکت كاوه فلوت12نبش خیابان  بلور شیشه322صنعتی ساوه63

42 شرکت ایران فلوت20 خیابان  ایران فلوت342صنعتی ساوه64

اختصاصی توسعه شرکت بلور شیشه4 صنعتی 4404صنعتی ساوه65

پارس آلیاژ /  19 خیابان 150صنعتی ساوه66
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آدرسفیدرپستشهرستانردیفگروه

1 شرکت ریخته گري 4 خیابان  ریخته گری11صنعتی ساوه67

2 شرکت ریخته گري 4 خیابان  ریخته گری12صنعتی ساوه68

3 شرکت ریخته گري 4 خیابان  ریخته گری13صنعتی ساوه69

45 شرکت ساوه چام 13 خیابان  ساوه جام145صنعتی ساوه70

(صال)صنایع لبنی اراک  پاستور شیر1111اراک اراک71

غذا فراور پنگوئن ص مامونیه412صنعتی مامونیهزرندیه72

8  شرکت آلوم پارس 15 خیابان آلومپارس18صنعتی ساوه73

شرکت های ساینا و ساویس- شهرک صنعتی دلیجان2659دلیجان دلیجان74

کارخانه طبیعت سبز میهن ص مامونیه408صنعتی مامونیهزرندیه35.275
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آدرسفیدرپستشهرستانردیفگروه

قسمت شمالی شهرک- شهرک صنعتی دلیجان2656دلیجان دلیجان1

بلوار اصلی-شهرک صنعتی دلیجان2657دلیجان دلیجان2

روستای نار باغی-معدن مس زاکرس -به سمت آزاد راه235صنعتی ساوه3

22ضلع جنوبی خیابان 348صنعتی ساوه4

 طرازناهید402طرازناهیدساوه5

آریالیف - 2فاز - شهر صنعتی خمین 3 خمین 3403خمین  خمین6

1فاز - شهر صنعتی خمین 3 خمین 3407خمین   خمین7

6-5-4-3قطب صنعتي صدریه 1728محالت محالت8

و خ توسعه4همت.3همت.2همت.1قطب صنعتی خ همت 4437اراک اراک9

شهر صنعتی ایبك آباد630ایبک آباداراک10

ناحیه صنعتي با زنهکیمیاشهبازشازند11

قسمتی از خ صنعت و خ حدید وخ تالش وبه سمت کوره ها1015حاجی آباداراک12

شهر صنعتي پرندك قسمت جنوبی414زرندیهزرندیه13

22ضلع شمالی خیابان 347صنعتی ساوه14

( 18 و ضلع شمالی خیبان 16  ) خیابان 333صنعتی ساوه15

بلوار شهدای گمنام تا میدان آتش نشانی4 صنعتی 4410صنعتی ساوه16

بلوار تالش وتالشگران شرقی وغربی (103.105.106.108.110)خ.خ مبتکران شرقی 1شهرك صنعتي خیر آباد فاز خیرآباد415خیرآباداراک17

و صنعت گران غربی(مبتکران)شهرك صنعتي  خیر آباد خ شایان برق  خیرآباد413خیرآباداراک18

جاده محالت و قسمتی از قطب صنعتی بوعلی- میدان شهید عباسپور 1527دلیجاندلیجان19

بهشت رضوان- استخرهای آزادی و صدف- مزارع چم صالحی تا دائم آباد - قطب صنعتي بوعلی1505دلیجاندلیجان20

ناحیه صنعتی شهید سعیدی واالنژاد402واالنژاد خمین21

(رز غربی - اقاقیا - نیلوفر )سه کوچه اول سمت راست شهرک صنعتی ارقده 2 محالت 2403محالت محالت22
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شهرک صنعتی زاویه ص زاویه402صنعتی زاویهزرندیه23

 و کارخانه های حدفاصل کارخانه دنا سلولز تا نشاط دارو11و 9و10خیابان 15صنعتی مامونیهزرندیه24

کارخانه گچ51غرق آبادغرق آباد25

خ پویندگان شرقی(201.202.203.204.206.302.304)بلوار آیت هللا اراکی خ-2شهرک صنعتی خیر اباد فاز خیرآباد403خیرآباداراک26

شهر صنعتي پرندك قسمت شمالی415زرندیهزرندیه36.127

شهرك صنعتي فراهان115فراهانفرمهین28

زاگرس دارو-شرکت کاویان - پی بتون-  مسیر فرعی شرکت کاوش جوش جاده قدیم تهران 406زرندیهزرندیه29

سایت مخابرات-شهرصنعتی مامونیه و از ابتدای خیابان آرمان تا شرکت دنا سلولز - 7-5-3-2-1خیابانهای 13صنعتی مامونیهزرندیه30

 توسعه فاز غربی خ میثاق17کمر بندی جنوبی و انتهای خ آرمان نشاط دارو تا تقاطع - 19-17- 15-13خ 16صنعتی مامونیهزرندیه31

(یاس ، زنبق و الله غربی )سمت راست شهرک صنعتی ارقده 2 محالت 2404محالت محالت32

ناحیه صنعتي شماره یک اراک4430اراک اراک33

شهرک صنعتی اشتیانصالح آبادصنعتی اشتیانآشتیان34

( و شرکت فابیس 15- 13 - 11 - 9 - 7 )خیابان های 233صنعتی ساوه35

قطب صنعتی راونج و روستاهای چنارستان و راونج- جاده راونج دودهک402دودهکدلیجان36

شرکت اشاورز-شهر صنعتی 2661دلیجان دلیجان37

63خ پست - بلوار خط لوله نفت- کوچه نگارستان-10و8و6و4و2بهار  )شهرک صنعتی 2652دلیجان دلیجان34.138

تصفیه خانه شهر صنعتی-پمپاژ دفتر محلی-به سمت ورودی اول و میدان امام حسین- 22 تا 20 خ 327صنعتی ساوه39

14 خیابان های  4 صنعتی 4418صنعتی ساوه40

شرکت های دارویی و بهداشتی- بلوار کارگر - سردخانه عالیفرد 245صنعتی ساوه41

(خ امام رضا سمت پوالدهاوخ پامچال.خ یاس خ الله .خ رز )خ چیپال و فرعیهای ان 1011حاجی آباداراک42

شهرک صنعتی کمیجان34کمیجانکمیجان43

  شهرصنعتی مامونیه و خیابانهای  روبه روی شرکت هیربد14-12-8-6-4خیابانهای 12صنعتی مامونیهزرندیه44
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شهرک صنعتی زاویه ص زاویه401صنعتی زاویهزرندیه45

پمپاژاب شهر صنعتی- کارخانه اسفالت شهرداری - راهدار خانه 413زرندیهزرندیه46

(اقاقیا ، نیلوفر ، رز ، یاس ، زنبق ، الله ، شقایق و گالیول شرقی ) سمت چپ شهرک صنعتی ارقده 2 محالت 2405محالت محالت47

(سه کارخانه انتهای شهرک)فاز جدید-شهرک صنعتی دلیجان2653دلیجان دلیجان48

قسمت شرقی-شهرک صنعتی دلیجان2654دلیجان دلیجان49

( 5 و 3 و1 )خیابان های 239صنعتی ساوه50

( 10 - 8 - 6 )خیابان های 330صنعتی ساوه34.351

 و شرکت سیانا21ضلع شمالی خیابان 328صنعتی ساوه52

( 25 - 23 )خیابان و خیابان های 21 و جنوبی 18ضلع جنوبی خیابان 324صنعتی ساوه53

کارخانه پتروپاک مشرق زمین ص مامونیه407صنعتی مامونیهزرندیه54

 قسمتی از شهرک صنعتی مامونیه26مامونیهزرندیه55

(306.307.308.309.310)بلوار ایثارگران خ - خ پویندگان غربی 3شهرک صنعتی خیر اباد فاز خیرآباد402خیرآباداراک56

(9 و7و5و3و1کوچه های بهار )شهرک صنعتی دلیجان2658دلیجان دلیجان57

(8همت .7همت.6همت.5همت)شهرک صنعتی قطب اراک خیابانهای 4420اراک اراک58

 نورد آلومینیم224نورد 2اراک اراک59

شهرک صنعتی کمیجان38کمیجانکمیجان60

(تا یکتا بام)قسمتی از قطب صنعتی بوعلی -شهرک اصناف1503دلیجاندلیجان61

صبا کاغذ-شهرک صنعتی صدریه1721محالت محالت62

شهر صنعتی ایبك آباد633ایبک آباداراک63

آرپی نصر- شهرک صنعتی 3 خمین 3402خمین  خمین23.764
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