
 اسامی اعضاي انجمن مدیران صنایع شعبه فارس
 

 نوع تولید سمت نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

 کمربند ایمنی رئیس هیات مدیره عبدالحسین غالمی اخشان 1

 منبع تغذیه مدیرعامل رضا اختري ارم ترونیک 2

رییس هیآت مدیره  علی اکبر نجفی نژاد ارم کوشا 3
 ومدیرعامل

 دستکش جراحی

 قطعه ساز مدیرعامل عزیز اسداللهی زوج افزار کیمیاي فارس 4

 چاپ کتاب مدیرعامل سروش مردانی رحیمی انتشارات شیوا رسا 5

 لوله پی وي سی مدیرعامل داود فارسی ایمن لوله 6

7 

 جعفر تعبدي ایران آرمه کو

مدیر عامل ونایب رییس 
 قطعات بتنی هیآت مدیره

8 

 مهران  لهراسبی ایران خودرو فارس

مدیرعامل وعضو هیآت 
 صنعت خودرو مدیره

 لوله پلی اتیلن رئیس هیات مدیره سید عبدالصمد رضوي آبران 9

 انواع ترشیجات مدیر عامل محمد باقر سبحانی آذوقه شیراز 10

مدیرعامل ورییس هیآت  سید علیرضا شبانکاره آردشبانکاره 11
 مدیره

 آرد سفید و یخ

مدیر عامل ونایب رییس  کاظم نادري فرد آریا افزار فارس 12
 هیآت مدیره

  

 نایلون وکیسه رییس هیآت مدیره امین آقاجونی آریا نایلون پارس 13

 بلوك پلی استایرن مدیرعامل سید رضا بنی جمالی آسیا فوم 14

 لوله پلی اتیلن مدیرعامل سعید امامی باران مهر پارس 15

مدیرعامل وعضو هیآت  محمد توانگر بازرگانی توانگر اعتماد پارس 16
 مدیره

 بازرگانی

مدیرعامل ورییس هیآت  بیژن ابنوزاده باالن صنعت 17
 مدیره

 باالبر صنعتی

 فناوري اطالعات مدیرعامل سعید حسینی برج الکترونیک 18

19 

 رضارازقیان جهرمی برین صنعتگران بامداد

مدیرعامل وعضو هیآت 
 خانه هاي پیش ساخته مدیره

 پلی استایرن مدیرعامل رضا شاهیجانی بهرمان توسعه کارآفرین 20

۱ 
 



 نوع تولید سمت نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

21 

 مدیر عامل امیر حمزه نظري بهین آراپژوهان بین الملل

ارائه خدمات مشاوره اي وسرمایه 
 گذاري

 شارژوتوزیع سیلندر-گاز مایع  رییس منطقه بوتان فارس حمیدرضا هادي پور بوتان 22

 مواد شیمیایی مدیرعامل محمدرضا مکارم پارس اکسید 23

24 

 سیدحمید حسینی پارس اکسیژن

مدیرعامل وعضو هیآت 
 گازهاي طبی   مدیره

 منسوجات رئیس هیات مدیره علی حسین غالمی پارس بافت 25

محمدصادق حمیدیان  پارس حدید جهرم 26
 جهرمی

 خرپا و میلگرد رئیس هیات مدیره

 ابزار دقیق عضوهیآت مدیره سیدعیسی بدیعی  پارس حساس 27

 صنعت دامپروري مدیرعامل محسن ابراهیمی پارس سیرنگ 28

29 

 مجتبی پورمند پارس نوردایرانیان

مدیرعامل ورییس هیآت 
 سازه هاي فلزي مدیره

 خدمات مدیرعامل حسین خلفی پارسیان طالي شیراز 30

 مواد شیمیایی مدیرعامل محمد هادي اسالمی پاك بوم شیراز 31

 تولید خوراك دام و طیور مدیرعامل غالمرضا پاك رأي پانیذ دانه پارس جنوب 32

 الیه5لوله    عبدالرحمن رفیعی پترو پارس حافظ 33

 قطعات خودرو قائم مقام مدیر عامل علی ستایش پتک شیراز 34

 قطعات صنعتی عضو هیآت مدیره متین قرشی نژاد پتک شیراز 35

 بلوکهاي فوق سبک رییس هیآت  مدیره علی میالد معرفی پدیده فوم فارس 36

 خدمات مهندسی عضو هیأت مدیره یلدا راهدار پزوهش گستر صدرجنوب 37

 عایقهاي رطوبتی مدیرکارخانه نوراله چراغی پشم و شیشه ایران 38

 خرپا و میلگرد مدیرعامل علی اصغر ظریفکارفرد پوالد کف 39

40 

 هادي اردشیري پویا پرهام پالست پارس

مدیر عامل وعضو هیآت 
 ظروف یکبار مصرق مدیره

 تجهیزات آزمایشگاهی مدیرعامل سیدمحمد قاسم  محمدي پویاالکترونیک یاران 41

 کود کمپوست مدیر عامل نجمه معتضدیان تعاونی پالیز مهر پارس 42

 سرویس ونگهداري پستهاي انتقال  مدیرعامل  رضا باقري تعمیرات نیروي برق فارس 43

مدیرعامل ورییس هیآت  غالمحسین یوسفی تک گام عایق اندود فارس 44
 مدیره

 عایق هاي رطوبتی

۲ 
 



 نوع تولید سمت نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

 پانل ساختمانی مدیر عامل محمد کریم نمازي توسعه فرهنگ و عمران 45

مدیرعامل وعضو هیآت  عباس پرویزي جهاد تحقیقات پارس 46
 مدیره

 ساخت مخازن

 چاپ و نشر  مدیر عامل علیرضا  مصطفوي چاپ هنر ماندگار ادیب شیراز 47

مدیرعامل وعضو هیآت  محمدفدایی خاك نسوزاستقالل آباده 48
 مدیره

 مواد معدنی

خدمات شهرك صنعتی آب  49
 خدمات مدیر عامل خسرو خسروانی باریک

 آب معدنی قائم مقام مدیر عامل فرهاد رضایی ده شیبی خوش آب نوش 50

 میوه جات خشک مدیرعامل رحمت اله رضایی خوش طعم افزر 51

عبدالرحیم پورغالی  دکو پارت 52
 عطبی

 دکوراسیون مدیرعامل

مدیرعامل ورییس هیآت  قاسم ابوقداره دکوران 53
 مدیره

 مبلمان

 فرآورده هاي گوشتی نایب رییس هیآت مدیره محمد کاظم اوجی دمس 54

 سوله سازي مدیراموراداري عبداله اعتمادي دوان صنعت 55

مدیرعامل ونایب رییس  علی اعتمادي دوان صنعت 56
 هیآت مدیره

 سوله سازي

 تولید آهن مدیرعامل مسعود اعتمادي ذوب آهن پاسارگاد 57

مدیر کارخانه وقائم مقام  مزعل حسنی روغن نباتی شیراز 58
 مدیرعامل

 روغن مایع و جامد

مدیرعامل وعضو هیآت  ابراهیمیعلی محمد   زرین غزال 59
 مدیره

 بستنی و فرآوردهاي لبنی

 نوشابه مدیرعامل امیر ابوالقاسمی زمزم 60

 خدمات مهندسی عضو هیات مدیره محمد محسن فخیمی ساختمان نصب و صنایع 61

 پودر قالبگیري مدیرعامل احمد بوستانی ساراوید 62

 اسفنج نرم صنعتی مدیرعامل اسماعیل سعید پور سافوم 63

 عایق الکتریکی رییس هیآت مدیره محمد فیروز ثانی سامانه هاي نوین افرا 64

65 

 فتحی سعید ساینا پالست پارس

مدیر عامل و رییس هیآت 
 کیسه هاي نایلون مدیره

۳ 
 



 نوع تولید سمت نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

 غذاي آماده نایب رییس هیآت مدیره عبدالرضا دیداري ستاره یخی آسیا 66

 غذاي آماده عضو هیآت مدیره محمد خلیل ضیاء ستاره یخی آسیا 67

 بسته بندي میوه مدیرعامل جعفر حسین زاده سردخانه آریاسام 68

 دذخیره سازي انواع کاال مدیربازرگانی سینا ارجمندي سردخانه آریا سام 69

 سردخانه رئیس هیأت مدیره عبدالرحمن ارجمندي سردخانه آریا سام 70

 سیمهاي الکی مدیر کارخانه سید عبدالکریم قرشی سیم الکی فارس 71

 سیمان عضوهیآت مدیره محمد غیثی سیمان داراب 72

 سیمان معاونت پشتیبانی امین صحرائی سیمان فارس 73

 سیمان مدیر مالی بهنام خوشکالم سیمان فارس 74

مدیر عامل وعضوهیآت  ا سداهللا نیک فر سیمان فارس نو 75
 مدیره

 سیمان

 سیمان مدیرکنترل نصب ابراهیم مصلی نژاد سیمان فارس نو 76

 سیمان مدیربرق امین شهیدپور سیمان فارس نو 77

 سیمان معاون رییس کارخانه پیمان آقاجري سیمان فارس نو 78

 سیمان خاکستري معاونت اجرایی حسن غضنفریان پور سیمان فارس نو 79

 سیمان مشاور مدیرعامل رامین نوژن سیمان فارس نو 80

 سیمان مدیر فروش  سعید سروش نیا سیمان فارس نو 81

 سیمان مدیرمالی عبدالوهاب کشاورزي سیمان فارس نو 82

مدیر واحد آزمایشگاه  محمد کالنتر هرمزي سیمان فارس نو 83
 وکنترل کیفی

  

 سیمان مدیر عامل  ابراهیم غالم زاده سیمان المرد 84

 سیمان مدیر عامل احمد شریفی خیرآبادي سیمان سفید نی ریز 85

 سیمان خاکستري مدیر منابع انسانی بهروز  باقریه سیمان فارس نو 86

 خدمات مهندسی مدیرعامل سیدجلیل حدیقه سیمان فارس وخوزستان 87

 سیمان مدیرامور اداري محمدهادي خراسانی سیمان نی ریز 88

مدیرعامل ونایب رییس  علی اوجی شام شام 89
 هیآت مدیره

 فرآورده هاي گوشتی

 فیلتراسیون صنایع رئیس هیات مدیره محمدهادي حقی شایان طرح 90

 آب معدنی مدیر مالی امیررضا قاجار شش پیر 91

٤ 
 



 نوع تولید سمت نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

 آب معدنی رییس هیآت مدیره حمیدرضا ذوي االنواري شش پیر 92

 آب معدنی مدیر کارخانه خالق تنها موروزه شش پیر 93

 آب معدنی مدیر بازرگانی سارا ابراهیمی بحرینی شش پیر 94

 آب معدنی قائم مقام مدیر عامل محمدرضا بوشهري شش پیر 95

مدیرعامل وعضو هیآت  محسن سعادت فرد شگرد الکترونیک 96
 مدیره

 خدمات اتوماسیون

 قالبسازي مدیرعامل کریم دهقان شگرف ابزار فارس 97

 خدمات رئیس هیات مدیره فریبرز گل کش شماران پویش فارس 98

 خودرو آتش نشان مدیرعامل احمد زارع مهریزي شهاب اطفاء 99

 لوله و اتصاالت مدیرعامل عباسعلی کرمی شیراز پالستیک 100

مدیر کارخانه وقائم مقام  حمید رضا خوش شانس شیراز دینا 101
 مدیرعامل

 نوشابه

مدیرعامل ونایب رییس  محمد تابنده شیراز نایلون 102
 هیآت مدیره

 انواع نایلون

 فرآورده هاي شیر مدیر عامل محمدامین حنیف پور شیر پاستوریزه پگاه فارس 103

مدیر عامل وعضو هیآت  علیرضا مرایی شیرین دارو 104
 مدیره

 عصاره شیرین بیان

 نیدل سرنگ مدیرعامل علیرضا شامخی صفا الکترونیک 105

سید رضا حسین پور  صنایع چوب درکاب 106
 شیرازي

 mdfصنایع چوب و مدیرعامل

 مواد شیمیایی مدیرعامل احسان اله بیات صنایع شیمیایی سینا 107

نایب رییس هیآت مدیره  کرامت اهللا محمدنیا صنایع شیمیایی فارس 108
 ومدیرعامل

 پورد مالمین

 ظروف یکبار مصرق مدیرعامل سعید کریمی پور فرد صنایع پالستیک گلیژه 109

 شربت االت و مرباجات مدیرعامل نوذر رضایی صنایع غذایی دودج 110

 تهویه مطبوع نایب رییس هیآت مدیره ایاداهللا گرامی صنعتی سانتیگراد 111

 مواد شیمیائی مدیرعامل محمد مهدي صدیقی صوفیان شیمی 112

 پنجره دوجداره رئیس هیات مدیره فریدون فرقانی طرح و ساخت ایستا 113

مدیر عاملورییس هیآت  سیدمحمد علی فاطمی فاتح صنعت کیمیا 114
 مدیره

 قطعات صنعتی

٥ 
 



 نوع تولید سمت نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

 ایزوگام عضو هیآت مدیره منصور دانشور فاتح گام آسیا 115

 لوله مدیرعامل علیرضا ظهیر امامی فراپاکس 116

مدیرعامل ونایب رییس  محمدرضا ظهیر امامی فراسان 117
 هیآت مدیره

 لوله هاي صنعتی

 فرآورده هاي گوشتی مدیرعامل سید مهردادخاکره فرآورده هاي گوشتی پونه 118

119 

 فرآورده هاي غذایی دردانه شیراز

سیدابوالفضل زارعیان 
 نمک تصفیه شده نایب رییس هیآت مدیره جهرمی 

 انواع فرآورده هاي گوشتی مدیر عامل علیرضا قدرتی فرآورده هاي گوشتی پاك فارس 120

 فرآورده هاي لبنی مدیرعامل هاشم نصیري فرآوردهاي لبنی رامک 121

 برق وگرما رییس هیآت مدیره  نبی موالیی هکانی فرتاك نیروي پارس 122

 نمک تصفیه شده رییس هیآت مدیره محمد نقشینه فرد فردان ماشین شیراز(هامر) 123

 خرپی فلزي عضو هیآت مدیره مرتضی پورمند فوالد بام فارس 124

 سازه هاي فلزي مدیرعامل عباس ابوقداره فوالد پایه فارس 125

 لوله هاي بتنی مدیر عامل محمود خضري قطعات ولوله بتنی شیراز 126

 قند مایع خرما مدیرعامل امیرحسن مهرجو قند خرما مینو 127

کارخانجات مخابراتی ایران (  128
 زیمنس )

 مراکز تلفن مدیرعامل محمدمهدي حسین پور

 کاشی و سرامیک مدیرعامل مرتضی رضی زاده کاشی و سرامیک حافظ 129

 تولید شیشه مدیرعامل احمد رضا زاده کاویان جام پارس 130

131 

 کوشش پالستیک هخامنش

امیرحسن کمالی 
 سروستانی

مدیرعامل وعضو هیآت 
 فیلم نایلون مدیره

 کولرهوایی معاون بازرگانی آیدا خیري دیزجی کولر هوائی آبان 132

 کولر هوایی معاون اقتصادي ومالی احمد کمالی کولر هوائی آبان 133

 کولر هوایی مدیربازرگانی اشکان گرامی کولر هوائی آبان 134

 کولر هوایی مدیرفناوري اطالعات امیرحسین همت کولر هوائی آبان 135

 کولر هوایی مدیراداري راضیه اسکوروچی کولر هوائی آبان 136

 کولر هوائی رییس هیآت مدیره رضا خیري کولر هوائی آبان 137

 کولر هوایی مدیرنگهداري وتعمیرات سعداهللا  اسماعیلی کولر هوائی آبان 138

 کولر هوایی مدیرپروژه مبدلهاي بوشهر سیدحمیدرضا اشرفی کولر هوائی آبان 139

٦ 
 



 نوع تولید سمت نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

140 

 کولر هوائی آبان

سیدمحمدتقی آبخوي 
 کولر هوایی مدیرکارخانه مدار

 کولر هوایی معاون منابع انسانی علیرضا کرم کولر هوائی آبان 141

 کولر هوایی معاون برنامه ریزي مجتبی رحیمی مقدم کولر هوائی آبان 142

 کولر هوایی مدیر تولید محمد هادي روزیطلب کولر هوائی آبان 143

 کولر مدیر وحید رنجبران کولر هوائی آبان 144

 کولر هوائی مدیرامورکنترل حمیدرضا قلعی کولرهوایی آبان 145

 کولر هوائی نایب رییس هیآت مدیره علی اکبر همت کولرهوایی آبان 146

 بلوك پلی استایرن مدیر عامل محمد علی کشاورز کویر فوم 147

148 

 بهنام خرمی سعدي کیاصنعت توسعه سبز

مدیر عامل ورییس هیآت 
 نصب وراه اندازي تآسیسات مدیره

149 

 محسن  توحیدي کیمیا گاز پارسیان

مدیرعامل وعضو هیآت 
 گازهاي صنعتی مدیره

 خدمات مهندسی مدیر عامل حسین گودرزي کیهان صنعت فردا 150

 گازهاي طبیعی و صنعتی نایب رئیس هیات مدیره جلیل آذر گازهاي صنعتی شیراز 151

 گچ ماشینی مدیرعامل خسرو جامعی گچ ماشینی فارس 152

153 

 محمدهاشم سودبخش گروه تولیدي فوالدشیراز

مدیر عامل 
 ساخت خرپاي فلزي وعضوهیآتمدیره

گروه مشاوره صنعتی هفت ستاره  154
 مشاوره واحدهاي صنعتی مدیر عامل حمید شیرویس زاده صدر

155 

 کاوه خیري دیزجی گروه نوین آبان فن آور

مدیرعامل وعضو هیآت 
 مبدل حرارتی مدیره

 خدمات آموزشی مدیرعامل پرویز احمد پور گسترش مدیریت صنعتی 156

مدیرعامل وعضو هیآت  حمید رضا تازش گلسار فارس 157
 مدیره

 کاشی و سرامیک

سیدمحمد مهدي رییس  الستیک دنا 158
 زاده

 الستیک اتومبیل هیأت اجرائی

 تایر رییس هیآت مدیره محمود پرهیزکار الستیک دنا 159

 درب کرکره برقی-پانل سقفی  مدیرعامل محمدعلی فاضلی مجتمع استیل پوشش ابو علی 160

 مخازن پلی اتیلن مدیرکارخانه واحد شیراز ابراهیم یونسی رمدانی مجتمع پالستیک طبرستان 161

۷ 
 



 نوع تولید سمت نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

 مخازن وسازه هاي فلزي مدیر کارخانه حسن علیپور مجتمع صنعتی علیپور 162

 مخازنوقالبهاي فلزي مدیر واحد مهندسی محمد علی دبیري مجتمع صنعتی علیپور 163

 وقالبهاي فلزي-مخازن مدیر تولید محمد علیپور مجتمع صنعتی علیپور 164

 قالبهاي فلزي مدیر فروش محمدکاظم علیپور مجتمع صنعتی علیپور 165

 قالبهاي فلزي مدیر کارگزینی مرضیه علیپور مجتمع صنعتی علیپور 166

مجتمع صنعتی کابین سازان  167
 ابوقداره

 کابینت مدیرعامل حبیب ابوقداره

 مخازن قالبهاي فلزي مدیرعامل مهدي علیپور مجتمع علیپور 168

 مخازن قالبهاي فلزي مدیر طراحی میثم علیپور مجتمع علیپور 169

 مواد لبنی و بهداشتی مدیرعامل سعید کریمی مجتمع غذایی و بهداشتی ارژن 170

 لوله هاي پلیمري مدیرعامل علی اصغر کشتکاران مجد ایرانیان 171

 بازرگانی مدیربازرگانی نجف گلزار vipمرکزاجراي همایشهاي  172

 تزریق پالستیک مدیرعامل فتحعلی دهقان مژده وصل شیراز 173

محمد جعفر حسن پور  مشاوره فنی نوآوران 174
 حقیقی

 خدماتی و مشاوره اي مشاور فنی

مدیرعامل وعضو هیآت  محمد هادي بوستانی مشکفام فارس 175
 مدیره

 انواع سموم

176 

 محمدمهدي اوجی ممتاز پروتیین فارس

مدیرعامل ورییس هیآت 
 فرآورده هاي گوشتی مدیره

 مواد نوار بهداشتی مدیر عامل جالل عابدینی منسوج نبافته 177

   مدیرعامل نادر طیبی منطقه ویژه اقتصادي 178

179 

 جعفر خوش نیت فر مهندسی باقیات صنعت آسیا

مدیرعامل وعضو هیآت 
 فنی ومهندسی مدیره

 قطعات پیش ساخته بتنی مدیرعامل محمد مهدي پیرویان مهندسی سازان 180

 طراحی مهندسی مدیرعامل محسن زمردیان مهندسی وطراحی همپاانرژي 181

موادغذایی افزودنی شیمیایی  182
 فارس

 تولید بنزات سدیم ونیترات سدیم مدیرعامل ونایب رییس سیدمحمدحسن  سعادت

 فرآورده هاي شکري مدیرعامل علیرضا عرب غنی موسسه پیشتازان عمران وتوسعه 183

موسسه حسابرسی دانشگر  184
 محاسب

 حسابرسی مدیرعامل شاطرزاده
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 نوع تولید سمت نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

 نانو فناوري وپلیمر قائم مقام مدیر عامل مهدي شبانکاره دریس نانو بسپار فکور 185

 سازه هاي فلزي مدیر عامل عین علی عباسی نقش فلز شیراز 186

 خدمات مهندسی مدیر عامل حسین پریاوي نو آوران صنعت سبز 187

 بتن رییس هیآت مدیره زمان زمانی نوآوران معماري فارس 188

 تجهیزات ضد انفجار مدیر عامل ایرج موثقی نور محور فارس 189

 طراحی و نصب مدیر عامل پیمان خرم شکوه نور و دما 190

 آب معدنی مدیر عامل حمیدرضا قائدي نوشیدنیهاي سرد نوشازاگرس 191

 تجهیزات نفت و گاز مدیرعامل رضا محمدي نیما صنعت 192

 نی نوشیدنی مدیرعامل علیرضا توکلیان فرد نی نوش 193

 مخازن پالستیکی مدیرعامل حمیدرضا خسروانی هما پالست شیراز 194

 لوازم برقی خانگی مدیرعامل مسعود  همایونیه همایون الکتریک 195

 انواع یخچال و فریزر مدیرعامل ایرج عباسپور یخچال سازي عباسپور 196

 کنسرو وترشیجات مدیر عامل پیمان فهندژ سعدي یک و یک 197
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