
 اسامی اعضاي انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي

  نام نام واحد ردیف
نام خانوادگی 

  عضو
  نوع تولید

 رنگ و رزین  نعیمی پور مهدي اترك شیمی شرق 1

 انواع المپ هاي کم مصرف پیچی  باقري  داود  روغ  افــــــ 2

 مرضیه اکسیر گل سرخ 3
سنویی 
 محصل

 هاي گیاهان داروییفرآورده 

 انواع البسه و پوشاك  گالبگیر  محمد   البسکو  4

 محمد زاده  مجید  الکترو استیل  5
 -یخچال هاي صنعتی  -یخچال هاي خانگی 

 آبسردکن  -سردخانه 

 خدمات الکترونیکی ثبتی حسن امن الکترونیک حافظ ایرانیان 6

 آسانسور زیبایی محمدرضا  امورساختمان وتآسیسات کارآمد ایرانیان 7

 خمیر مایه خشک فعال صیرفی  حسنعلی  ایران مالس  8

 سوزوکی-پارس -405پژو زاهدي فرد بیژن ایران خودرو خراسان 9

 کمربندهاي ایمنی انواع  یوسفی عارفی  نسرین  ایمن خودرو شرق  10

 انواع آرد  سراوانی اول  ساره  آ سه آرد  11

 رزین هاي پلی ونیل استات  مستشاري امیر عباس آبتین رزین  12

13 
 علیرضا  آبران صنعت پارسیان شرق

رضاپور بغد 
 قطات انشعاب آب اد ه

 سید امیر آدنیس  14
حسینی 

 حصار

اجاق -شومینه  -آبگرمکن  -بخاري 
 کولر -گاز(گازسوز) 

 انواع آرد  موذن سید علی اکبر آرد قدس رضوي  15

 محصوالت شوینده مصري بابک بابک شیمی توس 16

 کالج هیدرولیکی انواع خودرو  -نوستر ترمز  خادمی طرقبه  حمید   بایا توس  17

 بتن آماده و قطعات پیش ساخته  اکرمی  ابراهیم  بنیان بتن   18

 درب و پنجره پروفیل رنگی  سروقدي  مهدي  به در رنگین  19

 رحیمی  محمد  به صبا  20
مربا ، سس مایونز ، سس کچاب ، بسته بندي 

 عسل 

 پرس کاري دقیقی ماسوله حمید بهران توس 21

 مشاوره مدیریت  اثنی عشري  احمد  بهسو صنعت  22

 آبکاري فلزات  قدم پور  دانش  بهنامان الستیک توس  23

۱ 
 



  نام نام واحد ردیف
نام خانوادگی 

  عضو
  نوع تولید

 بادپر مهدي  بوتان  24
فروش و نصب انواع مخازن گاز مایع/فروش 

 گاز مایع 

 بلوار فردوسی -مشهد  روحی پژ مان بیوگونگ  تکنیک آسانبر 25

 پیچ و مهره صنعتی  کاظمی  حسن  پارت سازي مشهد  26

 صنایع برق وکنترل واتوماسیون میرزایی زهان سیدمحمدحسین پارت کنترل خراسان 27

 یزدان بخش  ایرج پارت الستیک  28
تولید کنده قطعات الستیکی خودرو و سایر 

 صنایع 

 انواع پوره ویتامینه میوه   -انواع لواشک  یزدان بخش  عبدا... پارت الستیک 29

 اسپري هاي بهداشتی وآرایشی میراحمدي محمدتقی پارس تک رخ 30

 نبات شاخه و نبات نی دار  صفارسحرخیز شادي پانیذ شهد بینالود  31

 بتن آماده و قطعات بتنی  وارسته اول علیرضا  پایهان بتن 32

 انواع جعبه مقوایی ، کتاب ، کاتالوگ  رازقی علی  پرتو کیهان توس  33

 جواد  پرتو کیهان توس  34
مخملباف 

 طوسی
 انواع جعبه مقوایی ، کتاب ، کاتالوگ 

 فلزي  سازه هاي طالبی احمد  پلی سوله و صنعت توس   35

 علیرضا  پوشاك نوآوران پوش ایران  36
کنگان 

 خسروي 
 انواع پارچه و پوشاك

 ظروف پالستیکی یک بار مصرف  تیموري  علیرضا  پیشگامان پالستیک خراسان  37

 زیتون پرورده ، زیتون شور نبی علیرضا  تحول چاشنی توس  38

 صالحی اکبر تصویر آرا شرق  39

مطالعه و طراحی و مشاوره و انتقال تکنولوژي 
و نصب و راه اندازي و تعمیر و نگهداري و 
تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات 

 رایانه اي 

 بحرینیان  سید محمد  تکالن توس  40
سیستم هاي هیدرولیکی ترمز و کالج تولید 

و تولید سیستم ضد قفل ترمز  -انواع خودرو 
ABS 

 ارائه خدمات مهندسی مشاور  جامی علیرضا  توس راهبرد بنیامین  41

 برق و الکترونیک  فارسیان  سیامک  توس فیوز   42

 خدمات مهندسی تصفیه فاضالب هاي صنعتی  حضرتی  احمد  توسعه سراي خراسان  43

 انواع پوشاك و البسه  سزاوار بندي  احمد   تولیدي تکتم  44

۲ 
 



  نام نام واحد ردیف
نام خانوادگی 

  عضو
  نوع تولید

 عطااله  تولیدي و صنعتی سامد  45
محمودي 
 خراسانی

 چسب پی وي سی 

46 
 حسین تولیدي وصنعتی سامد

محمودي 
 فرمالین خراسانی

 چیان پوستین  مرتضی   جنرال فوم  47

انواع کلمن  -انواع پالستیک بادي وتزریقی 
 -ورق عایق پالستوفوم -ویخدانهاي مسافرتی 

 پالستو فوم بسته بندي 

 آبگرمکن و کولر -بخاري  مظاهري  محمد  جهان افروز  48

 محمدرضا  جوانه خراسان  49
خبیري 
 نوغانی 

کنسانتره ،  -غذایی دام و طیور مکمل هاي 
 خوراك حیوانات آزمایشگاهی 

 حسین  جوش و اکسیژن ایران  50
ابراهیمیان 

 عیدگاه
 انواع الکترود جوشکاري 

 جواد  چاپ کانون 51
سرابیان 
 تبریزي

 جعبه

 چرم سبک وسنگین  نصیریان حسن چرم مشهد  52

 ظروف چینی   ایمانی غالمرضا چینی مقصود  53

 جواد  حباب کف توس  54
نیشابوري 
 حسین پور

 انواع صابون 

 چراغ پارکی وخیابانی آقامیرز اده سید مرتضی حسام صنعت شرق 55

 تري اکسید مولیبدن  هادیان  حسن  خاك طالئی طوس  56

 خدمات مهندسی آموزشی تیماج چی شهین خدمات علمی صنعتی استان خراسان 57

 حمل کاال-خدمات  لطفی پور عباس  خدمات هوایی سپیدبال 58

 خدماتی  مقامی حبیب اهللا خدماتی شهرك صنعتی توس 59

 کود -بذر  -ماشین آالت کشاورزي  بهادرخان  مجید  خراسان کانتینر  60

 انواع خمیر مایه تازه و خمیر مایه خشک  گل محمدي علی خمیر مایه رضوي  61

 کاللی علی   خوشگوار مشهد  62
انواع نوشابه کوکاکوال ، فانتا ، ماءالشعیر ، آب 

 آشامیدنی 

 سازه هاي فلزي  شامل سیدمصطفی د نا سوله وصنعت شرق 63

 فرموالسیون دارویی رجبی  امید داروسازي دکتر رجبی 64

 مونتاژ پارکینگ هاي مکانیزه  فارسیان  گرشاسب دیبا ابنیه بارثاوا بهاران  65

۳ 
 



  نام نام واحد ردیف
نام خانوادگی 

  عضو
  نوع تولید

 لوله هاي پلی اتیلن  منصوریان اردالن  رام پالست شرق  66

 پمپ روغن خودرو  مهدوي عادلی  محمد هادي  رخش قطعه مشهد 67

 رنگ هاي ساختمانی وصنعتی شریعت مهدي رنگسازي امید پترو شرق 68

 محمدرضا  رهورد خراسان  69
ظریفیان 

 محقق
 لوله هاي خرطومی فلزي  و اتصاالت مربوطه 

 احسان  روزبهان  70
یزدیزاده  

 خرازي 
 انواع روانسازها 

 جاویدفر احمد  زال پارس  71
خدماتی (بارگیري ، تخلیه و ذخیره سازي 

 فرآورده هاي نفتی) 

 صفارسحرخیز فرهاد  زعفران سحر خیز  72
خشکبار و  -درجه بندي و بسته بندي زعفران  

 ادویه جات 

 براتیان  احمد  زنیط  73
تجهیزات  -موتور و انواع روانسازها روغن 

 آزمایشگاهی مربوطه 

 تهیه وتوزیع احمدي سید جو اد سابات زمین 74

 بهداشتی و آرایشی -مواد شوینده  طباطبائی  سید امید   ساوین مشهد  75

76 
سرمایه گذاري وتوسعه شهري توس 

 سرمایه گذاري در بخش توسعه شهري پور فتح اهللا علی اصغر گستر

 لوله و اتصاالت پلی پروپیلن  رضائی  محمد رضا  سوسوز مشهد 77

 پوسته کالج نیسان  -کاسه چرخ پراید  حسن زاده علی  سینا قطعه توس  78

 سیمان پرتلند توکلی زاده امیر علی سیمان ز ا وه تربت 79

 جوجه یک روزه حشمتی علی محمد سیمرغ 80

 جوجه یکروزه گنجی مقدم ایرج سیمرغ 81

 فیصل  محمد سعید شاهسوند زرین  82
 -پسته  -بسته بندي مواد غذائی به ویژه چاي 

 حبوبات و غیره  -برنج  -زعفران 

 ادوات و دنباله بندها کلیه  برادران عالف محمدرضا  شخمیران  83

 صادق  شهد ایران  84
مرتضوي 

 علوي 
 پوره میوه و ... -کنسانتره میوه  -انواع آبمیوه  

 انواع کنسانتره میوه وپوره طیبی حمید شهد ایران 85

 انواع کیک و کلوچه  قاسمیان مقدم حسن شهر بابانا  86

 انواع قوطی فلزي  شریفی  عزیز اهللا  صنایع بسته بندي روستره  87

٤ 
 



  نام نام واحد ردیف
نام خانوادگی 

  عضو
  نوع تولید

 انواع النیر  متین راد مسعود  صنایع پارت کاغذ  88

 تولیدات کاغذي و بهداشتی  هاشمیان  سید مجتبی صنایع تولیدات کاغذي خراسان  (گلریز) 89

 حالل هاي صنعتی علیانی رضا صنایع شیمیایی حالل سازان شرق 90

 محمد رضا  صنایع الستیک طوس 91
جواهري 

 هدایت آباد 
 واشرو اورینگ 

 درب هاي اتوماتیک  حکمی امید  صنایع الکترونیک افق ره آورد  92

 شریفی غالمرضا صنایع آهن و فوالد توس 93
 -2گیوتین (شبکه  -برش  -نواربري خدمات 

 فروش محصوالت فوالد مبارکه)

 انواع حاللهاي کلر شریفی  حمیدرضا  صنایع پتروشیمی فریمان 94

 برشکاري فلزات  پژوم  بهمن صنایع پروفیل سینا شرق 95

 بزرگسال وصنعتی-نوزاد شیرخشک  شاطري عبداهللا صنایع پودر شیر مشهد 96

 مصنوعات چوبی طبسی محمدجواد صنایع چوبی آستان قدس رضوي 97

 علی  صنایع روشنایی شب فروز  98
جواد زاده 
 طباطبائی 

خیابانی  -انواع چراغهاي روشنائی فلورسنتی 
 وپرژکتور

 تولید حالل هاي اتیل استات و یونیل استات مستشاري  امیر احد  شیمیایی چوبینه طوسصنایع  99

 بسته بندي خشکبار پیروزه پور مهدي صنایع غذایی عدالت نوین سانلی 100

101 
 احمد صنایع غذایی نازنین

محمدپور 
 -دوغ -ماست -شیر  خلیلی

 انواع قهوه فوري و دم کردنی  حسینی سیدرضا   صنایع قهوه پارت سازان 102

 حسن  صنعت نیرو 103
جواهري 
 همت آباد

 برق صنعتی 

 محمود  صنعتی وتولیدي آژند 104
اختراعی 

 صناعی
 آجر سفال و انواع بلوك سقفی و تیغه اي 

 انواع ظروف چینی خانگی و هتلی  کامالن نجار  مهدي   طوس چینی  105

106 

 جواد  طوس مسیر

عرفانیان 
پیوندي 
 راهسازي طوسی

 عایق یزدان بخش حسین عایق خودروتوس 107

 مجتمع هاي مسکونی و تجاري نوروزي  احمد  عمران و مسکن سازان منطقه شرق  108

 لوله تک جداره پلی اتیلن مهدوي سیدمسعود فراز پلیمر فردوس 109

٥ 
 



  نام نام واحد ردیف
نام خانوادگی 

  عضو
  نوع تولید

 تامین تجهیزات و ماشین آالت صنعتی  صفري یزد  مهدي  فراز صنعت آیریا 110

 انواع قالب و قطعات فلزي و پالستیکی  احمدیان  احمد  فرافن توس  111

 آماده و سایر فرآورده هاي بتنی بتن  ملکی زاده احمد فرآورده هاي سیمان شرق  112

 کیامرز محمدمهدي  فرآورده هاي غذایی رضوي 113

 -انواع کمپوت و کنسرو و رب  گوجه فرنگی 
آبمیوه هاي پاکتی و  -سس سرد و گرم  

 کنسانتره 

 انواع سوسیس ، کالباس و همبرگر کافی  سعید  فرآورده هاي گوشتی مهراس  114

 فرآورده هاي لبنی  طالبیان سیدمهدي فرآورده هاي لبنی رضوي 115

 لبنی پاستوریزه زمانی مود فرهاد  فرآورده هاي لبنی آفرین خراسان 116

 غالمعلی  فرش آرا مشهد 117
مرتضائی 

 آبرودي
 فرش ماشینی 

 انواع فرش ماشینی  بهروزنیا  هادي  فرش زمرد مشهد  118

 فرش  حمیدي رضا فرش مشهد  119

 فرش  مقصودي عباس فرش نگین مشهد  120

121 
 سید هادي فرش نگین مشهد

توسلی 
 نخ آکرلیک وفرش ماشینی کاخکی

 قطعات خودرو  هاشمی نژاد  سید حمیدرضا فورج پارت سازان  122

 شیرآالت بهداشتی رضوي سید جالل فورج فلزات رنگین پارسیان 123

 فرامرز  قطعه ساز مشهد 124
مرادي نفط 

 چالی 
 توزیع کاال

 مالس -تفاله خشک-شکر  انسان احمد قند تربت حیدریه 125

 قندو شکر بهروزنیا خلیل قند شیرین  126

 شکر ناظران علی قندچناران 127

 متین راد  حسین  کارتن مشهد  128

 

 ورق و کارتن     

 

 کاشی دیوار  ناصري  محمد مهدي  کاشی تیما 129

 انواع کاشی کف و دیوار  سقاء رضوي  حسین  کاشی فیروزه مشهد  130

سرامیک و  -کائولین مورد مصرف صنایع کاغذ  زیارت نیا  مرتضی   و خاکهاي نسوز خراسان کائولین  131

٦ 
 



  نام نام واحد ردیف
نام خانوادگی 

  عضو
  نوع تولید

 چینی 

 رب ـ کمپوت و کنسرو  مظفري  فرید  کشت و صنعت شاداب خراسان  132

 گالب و عرقیات  پوستین چی  غالمحسن   کشت و صنعت نادر 133

 قطعات پیش ساخته اسعدي حمید کارخانه خانه سازي مشهد 134

135 
کارخانه هاي تولیدي وصنعتی ثابت 

 تفاله ومالس-شکر-قند اشرف علیرضا  خراسان (قند فریمان)

 محصوالت الستیکی بهداشتی دربان ثانی علیرضا  کاال کودك توس 136

 نبی زاده  سید هادي  کف ساز شرق 137
 -شامپو  -مایع ظرفشویی  -صابون انواع 

 شویند ه هاي صنعتی

 مشاوره آموزشی اسالمی مریم کیهان کاوان کوشا 138

 مشاوره آموزشی سیادت مهسا کیهان کاوان کوشا 139

 ساخت قطعات فلزي ساختمانی و غیره  هنرور مسعود  گاندو فالت  140

 رحیمی  جالل  گچ فردوسی صدف توس خراسان  141
تولید انواع گچ ساختمانی  و دیواره گچی پیش 

 ساخته 

 رادیاتور آلومنیومی راي رامش حسین گرم ایران 142

143 
 احد گروه توسعه صنعتی آسیا مجد

خوشروي 
 سنگ هاي فیبري سایش غیاثی

 شکورزاده  محمدمهدي  گروه توسعه قطعات خودرو پیروز 144
تولید پمپ هاي هیدرولیک پره اي و فرمان 

 خودرو

 مبلمان اداري ، مبلمان منزل  هرمززاده  احد گروه تولیدي مبلمان ماد  145

 بادامچی علی اکبر  گروه تولیدي وصنعتی شادیلون 146
گردباف ، پارچه پلوش ، رنگرزي و پارچه 

 تکمیل پارچه گردباف 

 تولید قطعات خودرو افشار نژاد  جلیل  گروه سرمایه گذاري پارت سازان  147

 برنامه ریزي وپژوهش هاي فنی مهندسی کیان مهر مرتضی گروه شرکتهاي اقیانوس بنفش پارس 148

 انواع قطعات استارت و دینام خودروها  منوري  محمد رضا  گروه صنعتی برادران منوري 149

 مخازن ، مبدل تجهیزات پاالیشگاهی زرافشانی  احمد گروه صنعتی بهساز  150

 روغن خام سویا  بوستانی  علیرضا  گروه صنعتی تبرك  151

 تولید شمش طال  زیارت نیا  سید رضا صنعتی معدنی زرمهر مارلیکگروه  152

 نشاسته و گلوتن فعال کمردین زاده  محمد حسین  گل یاس مشهد  153

پاستوریزاسیون و بسته بندي زعفران ، خشکبار  صادقی ناصر  گلبرگ سیماي خراسان  154
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  نام نام واحد ردیف
نام خانوادگی 

  عضو
  نوع تولید

 ، گیاهان داروئی 

 تولید خوراك آماده طیور محمدنژاد مجید شرقگهر دانه  155

 پریوش الك طالئی خراسان  156
اعتمادي 

 عبدل آبادي 

محصوالت پوشش قوطی هاي صنایع شیمیائی 
 مواد آب بندي  -و غذایی 

 لعابکاري روي فلزات  علویان  جمال  لعاب خراسان  157

 یوسفی  عباس  لعاب مشهد  158

لعا ب سرامیک و رنگینه  -انواع لعاب فلز تولید 
فرآوري مواد اولیه مورد مصرف  هاي  معدنی و 

 در صنایع کاشی و سرامیک 

 ماشین آالت و قطعات  صنعت قند  اخالقی فر  ماشاءا...  ماشین سازي اخالقی  159

 احمد ماشین سازي وقالب سازي پیله وران 160
جامی 

 االحمدي
 ماشین سازي و قالب سازي قطعات خودرو

161 
 مجید ماهان صنعت مبتکران 

شریف 
 مشاوره واجراي پروژه هاي کار سنجی مصطفی پور

 تولید قطعات فلزي آروند  ابوالقاسم  متالورژي پودر مشهد  162

 کیت هاي انشعاب آب و فاضالب انواع  رحمانی  محمدرضا  مجتمع صنعتی طالیه  163

 تولید سیمان و آهک صنعتی  نصیري علیرضا  مجتمع صنعتی کارخانجات سیمان مشهد  164

165 
 سیدحسین مجتمع صنعتی فوالد خراسان

احمدي 
 میلگرد ساده وآجدار سلیمانی

 اتومبیل ، جلو بندي اکسل ، میل اهرم قطعات  عاقبتی مسعود  مجموعه سازي پارت سازان  166

 داروهاي گیاهی ابراهیم نژاد اندیشه مزدیسنا سام نوش دارو 167

 عمرانی  رئیسی  محمد رضا  مسکن و عمران قدس رضوي  168

 خدمات فنی ومهندسی منبتی جعفر  مشهد افرا 169

 لوله ، اتصاالت و مخازن فایبرگالس پیل زور غالمحسین مشهد صدرا  170

 نخ پنبه اي و مصنوعی و مخلوط آنها  قلی زاده  عباس  مشهد نخ  171

 واشر جات  صادقی علی محمد مشهد واشر  172

 تولید و مونتاژ پست هاي مدوالر  زینلی  محمود  مهام شرق  173

 لوله هاي پلی اتیلن و پلی پروپیلن  سخاوت  غالمعلی  مهرآوند مشهد  174

 رضا مهندسی پیشرو خراسان  175
اسماعیل پور 

 قوچانی 
 تابلو هاي برق صنعتی

 مشاورهرحیمیان  علی مهندسی ماشین هاي دوار خاور طوس 176
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  نام نام واحد ردیف
نام خانوادگی 

  عضو
  نوع تولید

 مشهدي

 موزائیک گرانیتی و کفپوش سیمانی   نقاش طوسی  حسن  موزائیک ماشینی رضا  177

 ارائه خدمات تخصصی میرزا بابایی محمد علی  موسسه دارایی هاي فکري وفناوري پلکان 178

 ذبح وبسته بندي گوشت انصاري محسن موسسه صنعتی گوشت مشهد 179

 احمد منطقه ویژه اقتصادي سرخس موسسه  180
صادقی 
 گلمکانی

ایجاد و اداره منطقه حراست شده گمرکی 
 سرخس

 مشاوره مدیریت  قلی زاده عباس موسسه همایش اندیشه شرق 181

 مجتبی موکت نگین مشهد  182
زین العابدین 

 زاده 
 الیاف پروپلین موکت نمدي طرح دار

 کیک و کلوچه و شیرینی و اشترودل استادي محمد رضوي نان قدس  183

 ریسندگی وبافندگی ارغند جلیل نخریسی ونساجی خسروي خراسان 184

 برگزاري نمایشگاههاي داخلی و خارجی  حمید محمدجواد نمایشگاه بین المللی مشهد  185

 لوله و پروفیلانواع  خوشندي  فرزین  نورد و لوله صفا توس 186

 شریعتی مقدم  علی محمد نوین زعفران  187
زعفران و محصوالت جانبی فرموله شده با 

 زعفران 

 باتري استارتر خودرویی  امانیان داریوش نیرو گستران خراسان 188

 منابع تغذیه مخابراتی  چمنیان  محمد علی  نیان الکترونیک  189

 باتري صنعتی محدث مجید نیان باتري خاوران 190

 نوشابه هاي گازدار مرتضوي نژاد فرهاد  نیسان شرق 191

 جمیلی فاطمه نیل افشان توس 192
کمپوزیت هاي پلیمري و گرانول هاي تقویت 

 شده مهندسی 

 انواع موزائیک و پازل هاي بتنی  تبرك  امیر هوشنگ  ویال سنگ فرش توس 193
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