
تاریخروز هفته

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

گروه دو  اختصایص به مدت یک روز کامل

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

گروه دو  اختصایص به مدت یک روز کامل

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

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

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

 عرص 17 ایل 12گروه سه صنایع از ساعت گروه  شش 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

1400/03/21جمعه

1400/03/19چهارشنبه

1400/03/20پنج شنبه

16:00 ساعت  1400-03-12  صنایع   ویرایش تاریخ 1400برنامه مدیریت استراتژیک بار خرداد ماه 

گروه های حاضر در برنامه مدیریت بار

هفته سوم 

خرداد 

1400

1400/03/15شنبه

1400/03/16یکشنبه

1400/03/17دوشنبه

1400/03/18سه شنبه



آدرسفيدرپستشھرستانرديفگروه

اشتيانآشتيان1 اواپزشکآواپزشکصنعتی شرکت

مامونيهزرنديه2 آريان14صنعتی اميد فو!د ذوب اختصاصی

3ساوه3 دقيقصنعتی ھای لوله 5656 دقيق ھای لوله شرکت 22 خيابان

3ساوه4 نمکصنعتی پارس نمك4545 پارس شرکت 14 خيابان

3ساوه5 پ/ستصنعتی ساوه 5252 pis شرکت 19 خيابان

2ساوه6 4646ماريناصنعتی مارينا جام زرين شرکت 2 کارگر نبش کارگر بلوار

1ساوه7 کاربيدصنعتی ايران 1111 كاربيد ايران شرکت 4 خيابان

ريسفراھانفرمھين8 کبير ريس126 کبير

ريسفراھانفرمھين9 کبير ريس127 کبير

1اراک10 مانورشد)107اراک 104 روی عمومی (بار آلومرول

1ساوه11 کازلولهصنعتی 1313 لوله گاز شرکت 4 خيابان

1اراک12 آونگان112آونگاناراک

2اراک13 پارساراک واگن پارس238 واگن

2اراک16.814 شمالی239اراک کمربندی ، پارس واگن بلوار

2اراک15 پارساراک واگن پارس235 واگن

2اراک16 سازياراک ماشين سازي223 ماشين

2اراک17 سازياراک ماشين سازي228 ماشين

2اراک18 آباراک آذر آب222 آذر

خيرآبادخيرآباداراک19 نوين407 آلومرول

زاويهزرنديه20 زاويهصنعتی ص (دشتستان)403 تک بوشھر اختصاصی

1ساوه21 شيشهصنعتی ايمن 1212 سپھر شيشه ايمن شرکت 8 خيابان

1ساوه22 کاشیصنعتی 11 كاشي سينا شرکت 9 خيابان

2ساوه23 عاليفردصنعتی عاليفرد28 شركت شرکت 2 خيابان

3ساوه24 سلولزصنعتی زرين 5151 سلولز زرين شرکت کارگر بلوار نبش 12 خيابان روبروی

1ساوه25 رانیصنعتی رانی44 سازی قوطی شرکت مھارت خيابان

4ساوه25.826 4صنعتی صنعتی اندود405 روی فو!د اختصاصی

صی
صا
خت
1 ا
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گر
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2 ا
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گر



آدرسفيدرپستشھرستانرديفگروه

3ساوه27 فلوتصنعتی کاوه فلوت5353 كاوه شرکت صنعتگر بلوار سمت از 12 خيابان نبش

3ساوه28 خليجصنعتی کاويان 3636 خليج کاويان شرکت گر صنعت بلوار نبش خيابان18 روبروی

1ساوه29 پارسصنعتی !ستيک 4949 پارس !ستيك شرکت 9 خيبان

2ساوه30 دوم41صنعتی خيابان

2ساوه31 سازيصنعتی كاغذ سازي3636 كاغذ شرکت 7 خيابان

3خمين32 3خمين خمين بريس406 ذوب اختصاصی

3خمين33 3خمين خمين بريس404 ذوب اختصاصی

1ساوه34 صنعتیصنعتی دوده 4444 صنعتي دوده شرکت 13 خيابان نبش

3خمين35 3خمين خمين آريا414 پليمر دی

1ساوه36 ابسالصنعتی 33 آبسال شرکت 6 خيابان

1ساوه23.837 سازیصنعتی مقره سازي4343 مقره شرکت 6 خيابان

3ساوه38 گازسازانصنعتی 2121 گازسازان كاوه شرکت 18 خيابان نبش

3ساوه39 تدارکصنعتی پارس صنعتگر55 بلوار نبش 20 خيابان روبروی

3ساوه40 اسپريسصنعتی صنعتگر39 بلوار نبش 20 خيابان روبروی

4ساوه41 4صنعتی صنعتی فروآلياژ416 سرخ گ/ب اختصاصی

4ساوه42 4صنعتی صنعتی فو!د409 فرو پارس رام شرکت اختصاصی

2اراک43 ھپکواراک ھپكو243 شرکت

2اراک44 ھپکواراک ھپكو244 شرکت

3خمين45 3خمين خمين عمران409 توسعه اختصاصی

4ساوه46 4صنعتی صنعتی خاوران407 گستر ذوب شرکت اختصاصی

4ساوه47 4صنعتی صنعتی فارمد408 رابر پرسام شرکت اختصاصی

2ساوه25.148 سازيصنعتی فنر سازي3030 فنر شرکت 7 خيابان
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آدرسفيدرپستشھرستانرديفگروه

3ساوه49 فلوتصنعتی کاوه فلوت5454 كاوه شرکت 12 خيابان نبش

1ساوه50 پليمرصنعتی صنعتی1414 ھای پليمر شرکت 15 خيابان نبش

1ساوه51 کاوهصنعتی فو!د 55 کاوه فو!د شرکت 11 خيابان

1ساوه52 کالوپصنعتی 66 كالوپ شرکت 4 خيابان نبش

1ساوه53 عوجانصنعتی ايرانيان16 عوجان

1ساوه54 پارسصنعتی !ستيک 4848 پارس !ستيك شرکت 9 خيابان

1ساوه55 پارس15صنعتی چدن / 17 خيابان

4ساوه56 4صنعتی صنعتی شيشه406 بلور شرکت توسعه اختصاصی

3ساوه57 آذرنخصنعتی آذرنخ3535 شرکت 18 خيابان

3ساوه58 فلوتصنعتی ايران فلوت4141 ايران شرکت 20 خيابان

کاغذزاويهزرنديه59 کاغذ1 پيشگامان شرکت

کاغذزاويهزرنديه60 کاغذ2 پيشگامان شرکت

کلپونهزاويهزرنديه31.161 پونه4 گل شرکت

3ساوه62 شيشهصنعتی بلور فلوت2254 كاوه شرکت 12 خيابان نبش

3ساوه63 فلوتصنعتی ايران فلوت4242 ايران شرکت 20 خيابان

4ساوه64 4صنعتی صنعتی شيشه404 بلور شرکت توسعه اختصاصی

1ساوه65 آلياژ50صنعتی پارس / 19 خيابان
1ساوه66 گریصنعتی ريخته 11 گري ريخته شرکت 4 خيابان
1ساوه67 گریصنعتی ريخته 22 گري ريخته شرکت 4 خيابان

1ساوه68 گریصنعتی ريخته 33 گري ريخته شرکت 4 خيابان

1ساوه69 جامصنعتی ساوه 4545 چام ساوه شرکت 13 خيابان

1اراک70 شيراراک پاستور (ص/)111 اراک لبنی صنايع

مامونيهزرنديه71 مامونيهصنعتی ص پنگوئن412 فراور غذا

1ساوه72 آلومپارسصنعتی 88 پارس آلوم شرکت خيابان15

ساويس659دليجان73 و ساينا ھای شرکت دليجان- صنعتی شھرک

فراھان121فراھانفرمھين74 زربافت شرکت و بافت شركت

مامونيهزرنديه39.275 مامونيهصنعتی ص ميھن408 سبز طبيعت کارخانه
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آدرسفيدرپستشھرستانرديفگروه

2دليجان1 شھرک656دليجان شمالی قسمت دليجان- صنعتی شھرک

2دليجان2 اصلی657دليجان دليجان-بلوار صنعتی شھرک

2ساوه3 باغی35صنعتی نار -روستای زاکرس مس راه-معدن آزاد سمت به

3ساوه4 4822صنعتی خيابان جنوبی ضلع

طرازناھيدطرازناھيدساوه5 402
3خمين6 3خمين خمين آرياليف403 - 2 فاز - خمين صنعتی شھر

3خمين7 3خمين خمين 4071 فاز - خمين صنعتی شھر

1مح4ت8 3-4-5-7286مح4ت صدريه صنعتي قطب

4اراک9 توسعه437اراک خ 1.ھمت2.ھمت3.ھمت4و ھمت خ صنعتی قطب

آباداراک10 آباد630ايبک ايبك صنعتی شھر

زنهکيمياشھبازشازند11 با صنعتي ناحيه

آباداراک12 ھا1015حاجی کوره سمت وبه ت4ش وخ حديد خ و صنعت خ از قسمتی

جنوبی414زرنديهزرنديه13 قسمت پرندك صنعتي شھر

3ساوه14 4722صنعتی خيابان شمالی ضلع

3ساوه15 )33صنعتی 18 خيبان شمالی ضلع و 16 ) خيابان

4ساوه16 4صنعتی صنعتی نشانی410 آتش ميدان تا گمنام شھدای بلوار

خيرآبادخيرآباداراک17 وغربی415 شرقی وت4شگران ت4ش بلوار .خ(103.105.106.108.110) شرقی مبتکران فاز1خ آباد خير صنعتي شھرك

خيرآبادخيرآباداراک18 غربی413 گران صنعت (مبتکران)و برق شايان خ آباد خير صنعتي شھرك

بوعلی527دليجان1دليجان19 صنعتی قطب از قسمتی و مح4ت جاده - عباسپور شھيد ميدان

رضوان505دليجان1دليجان20 بھشت صدف- و آزادی استخرھای - آباد دائم تا صالحی چم مزارع بوعلی- صنعتي قطب

واIنژادواIنژادخمين21 سعيدی402 شھيد صنعتی ناحيه

2مح4ت22 2مح4ت مح4ت 403( غربی رز - اقاقيا - (نيلوفر ارقده صنعتی شھرک راست سمت اول کوچه سه

زاويهزرنديه23 زاويهصنعتی ص زاويه402 صنعتی شھرک

مامونيهزرنديه24 دارو15صنعتی نشاط تا سلولز دنا کارخانه حدفاصل ھای کارخانه و 11 10و9و خيابان

آباد25 آبادغرق گچ51غرق کارخانه

خيرآبادخيرآباداراک26 شرقی403 پويندگان خ(201.202.203.204.206.302.304)خ اراکی M آيت فاز2-بلوار اباد خير صنعتی شھرک

شمالی415زرنديهزرنديه36.127 قسمت پرندك صنعتي شھر
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آدرسفيدرپستشھرستانرديفگروه

فراھان115فراھانفرمھين28 صنعتي شھرك

دارو406زرنديهزرنديه29 -زاگرس کاويان شرکت بتون- پی - تھران قديم جاده جوش کاوش شرکت فرعی مسير

مامونيهزرنديه30 مخابرات13صنعتی سلولز-سايت دنا شرکت تا آرمان خيابان ابتدای از و مامونيه شھرصنعتی - 7-5-3-2-1 خيابانھای

مامونيهزرنديه31 ميثاق16صنعتی خ غربی فاز توسعه 17 تقاطع تا دارو نشاط آرمان خ انتھای و جنوبی بندی کمر -19-17 -15-13 خ

2مح4ت32 2مح4ت مح4ت 404( غربی Iله و زنبق ، (ياس ارقده صنعتی شھرک راست سمت

4اراک33 اراک430اراک يک شماره صنعتي ناحيه

اشتيانآشتيان34 آبادصنعتی اشتيانصالح صنعتی شھرک

2ساوه35 )33صنعتی فابيس شرکت و 15 -13 - 11 - 9 - 7 ) ھای خيابان

دودھکدودھکدليجان36 راونج402 و چنارستان روستاھای و راونج صنعتی قطب راونج- جاده

2دليجان37 اشاورز661دليجان -شرکت صنعتی شھر

2دليجان34.138 65263دليجان پست خ نفت- لوله خط بلوار نگارستان- 2و4و6و8و10-کوچه بھار ) صنعتی شھرک

3ساوه39 صنعتی27صنعتی شھر خانه محلی-تصفيه دفتر حسين-پمپاژ امام ميدان و اول ورودی سمت به -22 تا 20 خ

4ساوه40 4صنعتی صنعتی 41814 ھای خيابان

2ساوه41 بھداشتی45صنعتی و دارويی ھای شرکت - کارگر بلوار - عاليفرد سردخانه

آباداراک42 پامچال)1011حاجی پوIدھاوخ سمت رضا امام .خ Iله خ ياس .خ رز (خ ان فرعيھای و چيپال خ

کميجان34کميجانکميجان43 صنعتی شھرک

مامونيهزرنديه44 ھيربد12صنعتی شرکت روی روبه خيابانھای و مامونيه شھرصنعتی 14-12-8-6-4 خيابانھای

زاويهزرنديه45 زاويهصنعتی ص زاويه401 صنعتی شھرک

صنعتی413زرنديهزرنديه46 شھر پمپاژاب - شھرداری اسفالت کارخانه - خانه راھدار

2مح4ت47 2مح4ت مح4ت 405( شرقی گ4يول و شقايق ، Iله ، زنبق ، ياس ، رز ، نيلوفر ، (اقاقيا ارقده صنعتی شھرک چپ سمت

2دليجان48 شھرک)653دليجان انتھای کارخانه جديد(سه دليجان-فاز صنعتی شھرک

2دليجان49 شرقی654دليجان دليجان-قسمت صنعتی شھرک

2ساوه50 )39صنعتی 5 و و3 1 ) ھای خيابان

3ساوه34.351 )30صنعتی 10 - 8 - 6 ) ھای خيابان
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آدرسفيدرپستشھرستانرديفگروه

3ساوه52 سيانا28صنعتی شرکت و 21 خيابان شمالی ضلع

3ساوه53 )24صنعتی 25 - 23 ) ھای خيابان و 21خيابان جنوبی و 18 خيابان جنوبی ضلع

مامونيهزرنديه54 مامونيهصنعتی ص زمين407 مشرق پتروپاک کارخانه

مامونيه26مامونيهزرنديه55 صنعتی شھرک از قسمتی

خيرآبادخيرآباداراک56 402(306.307.308.309.310) خ ايثارگران -بلوار غربی پويندگان خ فاز3 اباد خير صنعتی شھرک

2دليجان57 و9)658دليجان 1و3و5و7 بھار ھای دليجان(کوچه صنعتی شھرک

4اراک58 8)420اراک (ھمت5.ھمت6.ھمت7.ھمت خيابانھای اراک قطب صنعتی شھرک

2اراک59 224اراک آلومينيمنورد نورد

کميجان38کميجانکميجان60 صنعتی شھرک

بام)503دليجان1دليجان61 يکتا (تا بوعلی صنعتی قطب از اصناف-قسمتی شھرک

1مح4ت62 کاغذ721مح4ت صدريه-صبا صنعتی شھرک

آباداراک63 آباد633ايبک ايبك صنعتی شھر

3خمين23.764 3خمين خمين نصر402 آرپی - صنعتی شھرک
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