
 اسامی اعضاي انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن

 
 نوع تولید  نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

1 

سازي و تولید آالت فیلترماشین علی مهرپور دارستانی اندیشه شمال 
 فیلترهاي صنعتی

 انواع رادیاتور آلومینیومی جعفر ناصر پژوهش ایران رادیاتور 2

 انواع رادیاتور آلومینیومی نادر شکیب ایران رادیاتور 3

4 

 ایحا گسترشمال 

 محمدعلی حقّی 

تولیدانواع پلیمروچاپ،خدمات پس از 
 چاپ وبسته بندي

 بتن آماده محمدرضا زحمتکش  ایده آل بتن زحمتکش 5

 تولید نخ و پارچه فاستونی کورش کانطوري ایران برك   6

 انواع پارچه مخمل رومبلی فرهاد محرّر بازیابان 7

8 

، فروش و توزیع گاز مایع و خرید ناصر علیزاده بوتان
 ادارات گازي

 لوازم برقی خانگی حسن همتی پارس خزر  9

 لوازم خانگی (طراحی و مهندسی ) فرحمند پورعلی پارس زرآسا 10

 الیاف پلی پروپیلن و انواع موکت کامل رزا قی پارس موکت 11

 نوشت افزار جمال معصومی پاك تحریر 12

 نوشت افزار مهرداد چهرسیمین پاك تحریر 13

 دانه بندي شن و ماسه محمد  ابراهیمی تبار پدوکال  14

 ساخت انواع قطعات پالستیک محمد زارع نژاد پالستیک الکان 15

16 

 پینَک    

 زاده امیر راستگار قربان

نایلون و  -PPانواع گونی 
 و کامپوزیتPEنایلکس

 سازي قالبسازي و قطعه افشاريهوشنگ  تخشا گستر  17

 هاي توزیع نیروتابلوهاي برق دکل منصور کیان مهر تدارك نیرو 18

 انواع توپ هاي ورزشی صمیمی محمدرضا صادق توپک ایران 19

 انواع قطعات پالستیکی بادي و تزریقی محسن زواره اردستانی تولیدي گیالن 20

 انواع تیغه هاي فوالدي مجید دستوري تیغه هاي فوالدي ایران 21

 بسته بندي چاي و مواد غذائی یوسف  فالح ابراهیمی تیمن (چاي) 22

 جلوبندي واکسل انواع خودرو محمد  پورنصیر جلوبندي خودروالهیجان 23

 دانه بندي شن و ماسه محمد   محمدي جو بن  کار  24

۱ 
 



 نوع تولید  نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

 فرآوري و بسته بندي  چاي امیر مظفر مظفر نوري چاي مظفر 25

 انواع چینی مظروف  ناصر ابوطالب چینی خزر  26

27 

ریخته گري   -انواع پمپ آبی  فریبرز  دواتگر خوشه زن 
 شیرآالت صنعتی  -اتصاالت

 انواع تیوپ داروئی وبهداشتی  سید اکبر خضرائی داروپوش 28

 قطعات بتونی و بتون آماده گارنیک هارطونیان درو بتون شمال  29

 انواع دستکش خانگی و صنعتی فرهاد پناهی رودسري گیالندستکش  30

 بتن آماده علی زحمتکش راه پل گستر زحمتکش 31

 لوله و اتصاالت پلیمري سید امیر حسین علوي روگا گستر گیالن 32

 انواع نوشابه هاي گازدار سیدرضا موسوي زمزم رشت 33

 تولید مرغ سبز فرید استوار راد ستاره پردیس شمال 34

 دانه بندي شن وماسه محمد فیض سنگ کوهپایه الشه الهیجان 35

36 

دانه بندي  –تیربرق بتونی  -بتون آماده فریدون علیزاده سنگدشت گیالن 
 بلوك دیوراي و سیمانی  –شنوماسه 

 انواع اسفنج و عایق هاي حرارتی مجید صفی نیا سیستم هاي  یورتان 37

38 

بندي  میوه و انجماد و بستهفرآوري، عسگري رانکوهیسروت  شالیزار چاي خان سر   
 تأسیسات سردخانه اي  -سبزیجات

39 

تولید قطعات تزئینی ورق پلیمر  محمود عبدالخالقی شمال پالستیک چابکسر
 صنعتی 

 بهداشتی ، آرایشی و  شوینده شهاب الدین همتی پاشاکی شهاب شیمی پارس 40

 شیشه هاي اتومبیلانواع  مهدي تکیان شیشه گیالن 41

 انواع شیشۀ سکوریت شده  محمدعلی فالح سلیمی شیشۀ ایمنی روشن نگین گیالن 42

43 

اسانس هاي طبیعی و ساشت هاي  افشین  رحیمی صامت تک
 بهداشتی 

44 

ساخت کوره وتجهیزات خط رنگ  رضاحسن زاده غفاري صنایع کوره ایران
 ولعاب

 خدمات تخلیه وبارگیري کاال محمدصادق کاوه صنعت خدمات دریایی وبندري کاوه 45

 ظروف  آلومینیومی  با  پوشش تفلون اصغر خلیلیان ظرفیران 46

47 

بلوك و -محصوالت ماسه آهکی(آجر اکبر آدي گوزل فرآورده هاي بتونی عمران البرز
 تیغه ماسه آهکی)

۲ 
 



 نوع تولید  نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

 انواع فرآورده هاي گوشتی خلیل محبوبی فرآورده هاي گوشتی چم چمال 48

 لبنیات ابراهیم آسایش فرآورده هاي لبنی خاتون گیالن 49

 پایاکالچ-فرآوري وساخت 50

دیسک وصفحه بلبرینگ وکالچ  شاهین علیجانی پور
 خودروهاي سبک وسنگین

 منسوج نبافته  امیر یزدانی فرسیم  51

52 

هاي ، اجراي  سیستم، محاسبهطراحی اردالن  شکوري فلک   
 آالتنصب ماشینبرق مکانیکی و  

53 

انواع اسپري  -روغن ترمزو ضد یخ عباس موسوي ره پیما فومن شیمی
 حشره کش و خوشبوکننده

 انواع کاشی و سرامیک  کف و دیواري محمد جواد برازجانی کاشی خزر  54

 سوسیس و کالباس محمدتقی میرزایی کامپوره خزر  55

 شیت (ورق) پالستیکی زادهمحمد اسماعیل رحیم  کارتن  پالست  نفیس 56

 انواع کاشی دیواري عبداله  رسولی کاشی گیالنا 57

 ذبح و بسته بندي مرغ میرسعید  گراکوئی کشتارگاه صنعتی مرغ کیسم  58

 انواع کیسه و رول پروپلین مجید ورزیده کار تهرانی کیسه گیالن  59

 نوشابهغالت حجیم شده  و  ایرج محبوبی گروه صنعتی  اشی مشی 60

 انواع آرد جهت خبازي و صنوف فریدون شاه ورانی گیل آرد  61

 گیالن قوت 62

آدامس و غالت ، شکالت ،انواع ویفر محمد احمدزاده فر
 حجیم شده

 مواد معدنی  حسین حسن پور مطلق  گیالن میکا 63

 مصالح شندانه و آسفالت کامبیز  حسنی اسپیلی التوم  64

65 

انواع قطعات و کفپوش الستیکی و  ناصر نبی پور سازي گیالنالستیک 
 پالستیکی اتومبیل

66 

هاي لوله سی وويلوله و اتصاالت پی مجتبی  باقري پور لوله سازي شمال
 اتیلن و پایپ     

 بتون آماده، تیرچه بلوك و زیگزاگ  عباس دبیردوست ماریا بتون پاسارگاد 67

68 

تولید قطعات و ماشین آالت غذائی و  محمد نقی اُمیان سپیدرودماشین سازي مبتکران 
 صنعتی

69 

ماشین آالت چایسازي  و کشتارگاه  میرنظام گراکوئی ماشین سازي میرنظام
 صنعتی طیور

۳ 
 



 نوع تولید  نام و نام خانوادگی نام واحد ردیف

 پراید و ....  -دیسک ترمز پیکان حسن پورنصیر مثلث فن آوري 70

 فوالدورق از  زاده رسول  دانیال مجتمع فوالد گیالن  71

 تولید مواد اولیه شمش وبیلت مسعود  پوررستگار مرکز بازیافت قطعات خودرو فرسوده 72

 مشعل هاي گازسوزو گازوئیل سوز ناصر  شکیب مشعل کار   ري 73

 چاي سیاه وسبز اسماعیل اسماعیل پور نسیم چاي املش 74

 آسفالتتولید مصالح   اکبر محمد  علیزاده رستگار نورد فوالد گیالن 75

76 

برش انواع –انواع نوارچسب کاغذي  مجید یعقوب زاده نوساز شیمی شمال
 کاغذ پشت چسب دار  و  چاپ

77 

تولید انواع البسه زنانه ،  مردانه و  بچه  احمد  طاهري نوین بافان پرنگ(سرزمین شاد)
 گانه  

 تابلوهاي برق  فشارقوي وضعیف سیروس رضا مقدم نیرو تابلو 78

79 

پودر ماهی ( خوراك مرغداري و  محمد علی  شجاع پور  نیکان پودر کیاشهر
 استخر ماهی )

80 

نئوپان ساده و روکش مالمینه و ام دي  علی مشمولی نئوپان فومنات
 اف مالمینه

 تأسیساتی ، ساختمانی و تولیدي منصور شادمند هیتال     81

82 

سردخانه و   -ویترینیانواع یخچالهاي  احمد یوسفی یخچال سازي خزر
 قناديفر 

   اکبر تطهیري مقدم   83
 

٤ 
 


