فهرست و مشخصات اعضاي انجمن مديران صنايع  -شعبه خراسان

رديف

نام

نام خانوادگي عضو

نوع توليد

نام واحد توليدي و صنعتي

1

مستشاری

امیر عباس

آبتین رزین

2

رضا پور بغداده

علیرضا

آبران صنعت پارسیان شرق

3

صفایی دلوئی

محمد

آرد قدس رضوی

انواع آرد

4

محمدزاده طبسی

محمدخلیل

آریا بارون توس

ساندویچ پنل های دیواری و سقفی

5

فاطمی

سیدهاشم

آریا گراپ پارت

خدمات فنی و مهندسی

6

سراوانی اول

ساره

آ سه آرد

انواع آرد

7

نعیمی پور

مهدی

اترک شیمی شرق

رنگ ساختمانی

8

طرحی

محمد

اطلس کویر شرق

خدمات گمرکی ،انبارداری  ،پایانه ای

9

باقری

داود

افــــــروغ

انواع المپ و محصوالت روشنایی

10

سنوئی محصل

مرضیه

اکسیر گل سرخ

رزین های پلی ونیل استات

طراح و تولید کننده قطعات انشعاب آب و
فاضالب

آدرس دفتر

آدرس كارخانه

مشهد  -کیلومتر  22جاده فریمان  -پشت

مشهد  -خیابان دکتر چمران  -چمران - 5

کارخانه آرد بابرکت خراسان

پالک 101

شهرک صنعتی توس  -ثامن 7

تلفن كارخانه

051 - 38801348

تلفن دفتر

051 - 32218620
051- 32251711

مشهد  -قاسم آباد  -بلوار شریعتی -

051 - 35233823-4

شریعتی  - 59پالک  - 85ساختمان آبران

051-35218363

051 - 36654680

پشت آرامگاه فردوسی  -کیلومتر  6جاده
اخنگان

051 - 36228800

میثاق  -میثاق 34

مشهد  -بلوار سجاد  -خیابان یاسمن - 2

کیلومتر  55جاده مشهد نیشابور  -شهرک
صنعتی بینالود  -جنب ایران خودرو خراسان

مشهد  -بلوار سجاد  -بهار  - 3پالک 67

051 - 33563564 - 6

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز - 3

051 -35412651 - 70

اندیشه 15

م 051 - 35412502

کیلومتر  25جاده فریمان (سنگ بست) -
مقابل پمپ بنزین  -جنب انبارهای گاز

051 - 35233758

051 - 36228802

051- 37682050

پالک  - 36/1واحد 4

051- 32236714

051-36654680

051 - 36654009

مشهد  -کیلومتر  3بزرگراه آسیائی  -بزرگراه

فاكس

051 -37676092 - 4

051 - 37679166

051 - 33563567
051 -37676097

051 - 35412651

مشهد  -میدان راه آهن  -خیابان شهید
هاشمی نژاد  - 28چهار راه اول  -سمت

051 - 34695470

051 - 32218835

051 - 32218822

چپ  -پالک 10/488

کیلومتر  14جاده کالت  -شهرک صنعتی

مشهد  -میدان صاحب الزمان – مجتمع

مشهد  -میدان دوم  -دور میدان تالش

سبحان – طبقه دوم  -واحد اداری 203

فرآورده های گیاهان داروئی و داروهای

شهرک صنعتی توس  -فاز دو  -بلوار اندیشه

گیاهی

 -اندیشه 10
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051-32453352-3
051 - 32454351 - 6

051 - 35410964 - 7

051 - 37133192
051 - 37133292

051-32453330

051 - 35410964

تهران  -خیابان فردوسی  -خیابان شهید

11

گالبگیر

محمد

البسكو

انواع البسه و پوشاک

کیلومتر  4جاده ستنو  -سمت چپ

12

محمدزاده طبسی

مجید

الكترواستیل

انواع یخچال و فریزر

مشهد  -کیلومتر  4بزرگراه آسیائی مشهد قوچان

13

ثبتی

حسن

امن الكترونیك حافظ ایرانیان

14

زیبائی

محمدرضا

امور ساختمان و تاسیسات
کارآمد ایرانیان (آس تك
ایرانیان)

تقوی (کوشك)  -شماره 36

تهیه  ،توزیع و مونتاژ انواع تجهیزات

مشهد  -خیابان سناباد  -سناباد  - 2پالک

الكترونیكی

48

مشاور  ،طراح و مجری انواع آسانسور و پله

مشهد  -بلوار صد متری  -خ فدک  -سه راه

مشهد  -بلوار وکیل آباد  -بلوار کوثر -

برقی

اول سمت چپ  -روبروی آهن آالت آقائی

کوثر شمالی ( 10باهنر  - )6پالک 56

کیلومتر  55جاده مشهد  -نیشابور  -شهر

مشهد  -بلوار شهید منتظری  -نبش شهید

جدید بینالود

منتظری  - 7مجتمع ساپكو  -طبقه پنجم

15

زاهدی فرد

بیژن

ایران خودرو خراسان

مونتاژ خودرو

16

صیرفی

حسن علی

ایران مالس

خمیر مایه خشك فعال

کیلومتر  2جاده فریمان  -مشهد

17

بافنده ایماندوست

محسن

ایستا بنیان شرق

رشته ساختمان

تهران  -جاده خراسان  -کناف ایران

18

حبیب زاده شجاعی

سیداحسان

ایمن روانساز صنعت

روانسازهای موتوری و صنعتی

19

حمیدی ازغدی

سپیده

بابك شیمی توس

انواع محصوالت شوینده

20

خادمی طرقبه

حمید

بایا توس

تولید شیلنگهای ترمز و کالج انواع خودرو

21

اکرمی

ابراهیم

بنیان بتن

بتن آماده و قطعات پیش ساخته

مشهد  -بزرگراه آزادی  -نبش بلوار میثاق

22

جاللیان دهقانی

مجتبی

بوتان

فروش و نصب انواع مخازن گاز مایع/فروش

مشهد  -کیلومتر  18جاده فریمان  -جنب

تهران  -خیابان سهروردی شمالی  -کوچه

گاز مایع

ایستگاه راه آهن سالم

شهید نیكو قدم

مشهد  -بلوار شهید صارمی  -بین صارمی
 25و  - 27پالک 106

051 - 36514564-6

051 - 36657001 - 8

051 - 38466932-7
051 - 38471353

051 - 38847841 - 50

051 - 33563561
051-33563548

051-34622005-7

پنجم  -واحد یك

شهرک صنعتی خیام  -انتهای بهره وری - 5
نبش صنعت غربی 3

روبروی موسوی 13

مشهد  -محور کالت  -بلوار تالش  -تالش
 - 15پالک 334

051-43266857

021 - 66715232

051 - 36651514

051 - 36651165

مشهد  -نبش معلم  - 16برج البان  -طبقه

خیابان امام رضا  -انتهای امام رضا - 74

021-66711785-6

051 - 36514571

051 - 38466928

051 - 38847840

051 - 38450959

051-33563563

051 - 38848222 - 7

051 - 38848228

051 - 36144100 - 2

051 - 36038757

051-33442801-4

051-33433266

تهران  -ولیعصر  -خیابان عاطفی -
پالک - 100طبقه همكف  -کد پستی

051 - 32454415-16

021 - 22014551 - 2

021 - 22027679

1967933765
051 -35410879-82

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز یك -
بلوار کوشش جنوبی  -خیابان چهارم

051 - 35411134
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051-35411138

051 - 36223000

051 -36228360

051 - 36076874-5

051 - 36076874

انواع دکل های مخابراتی و خدمات گالوانیزه مشهد  -جاده قدیم نیشابور  -جاده سد طرق -

23

معتمدی

محمدرضا

بوشن گالوانیزه

24

سروقدی

مهدی

بهدر رنگین

درب و پنجره پروفیل رنگی

25

دقیقی ماسوله

حمید

بهران توس

قطعات پرسكاری و قالب سازی

26

اثنی عشری

احمد

بهسو صنعت

مشاوره مدیریت

27

رحیمی

محمد

به صبا

28

قدم پور

دانش

بهنامان الستیك توس

آبكاری فلزات

29

ارژنگی کاخكی

علی اکبر

بیمه رازی

خدمات بیمه ای

30

روحی

پژمان

بیوگونگ تكنیك آسانبر

قطعات آسانسور  ،پله برقی

31

کاظمی

حسن

پارت سازی مشهد

پیچ و مهره صنعتی

32

میرزایی زهان

پارت کنترل خراسان

صنایع برق  ،کنترل و اتوماسیون

33

یزدان بخش

ایرج

پارت الستیك

قطعات الستیكی خودرو و سایر صنایع

34

یزدانبخش

عبدا...

پارت الستیك

قطعات ضربه گیر تلفیقی و تمام الستیكی

گرم قطعات فلزی

051 -33210371 - 3

سمت راست

شهرک صنعتی فنآوریهای برتر  -خیابان

مشهد  -بلوار فردوسی  -خیابان مهدی -

صنعت  - 11خیابان کوشش 5

نبش مهدی  - 2پالک  - 137طبقه اول

مشهد  -کیلومتر  15جاده کالت  -شهرک
صنعتی مشهد  -بلوار تالش شمالی  -نبش

051 - 32400792 - 7

سیدمحمدحس
ین

عسل

051 - 37653971 - 3

بانك پارسیان  -برج آسمان  -طبقه سوم  -واحد

021 - 88531196-8

C

مشهد  -کیلومتر  15جاده مشهد قوچان  -بعد مشهد  -چهار راه فرامرز عباسی  -طبقه
فوقانی بانك سپه

کیلومتر  45جاده فریمان مشهد  -شهرک

051 -32673371 - 4
 051 - 3541155561

مشهد  -نبش بلوار موسوی قوچانی -

جاده کالت  -بعد از شهرک صنعتی کالت  -مشهد  -بلوار فردوسی  -بین خیام و جانباز
 -ساختمان اسكان  -طبقه 6

کیلومتر  15جاده کالت  -مقابل شهرک
صنعتی

051- 36111002 - 3

تهران  -شهرک غرب  -بلوار فرحزادی -
خیابان بوستان دوم شرقی  -پالک - 1/1
واحد 15

051-37680928

051-37624300

021 051- 32454385-6
051 - 32453070

051-37653974

051 -32673373
051 - 36085445

051-34693413

051- 37128601 - 10

ساختمان بیمه رازی

سمت راست  -انتهای جاده

051 - 36040500

051-34693411-12

صنعتی کاویان  -صنعت  - 18پالک 10

051 - 32400792

051-32453152

051 - 32453199

مشهد  -بلوار جانباز  -بین جانباز  1و  - 3جنب

از نیروگاه توس -

051- 37665925

051 - 32454399

میدان کار

مربا  ،سس مایونز  ،سس کچاب  ،بسته بندی

051 - 33210370

021 - 88370082
- 88689645

051 - 37128601
)داخلی (153

051-37689765

051-32453326
 02188370221

مشهد  -خیابان سنائی  -میدان صاحب
الزمان (عج)  -مجتمع سبحان  -طبقه سوم -

051 - 37279258

051 - 37243508

واحدهای  303و 304
051 - 35410511

کیلومتر  15جاده قوچان  -چاهشك  -بعد از تهران  -شهرک قدس  -فالمك شمالی -
نبش فالحی  -پالک  - 1واحد 1

میدان پارت الستیك

 051 - 32404181051-

4

051 - 38444201-4

051-35410514

46139174

شهرک صنعتی چناران  -نبش صنعت - 17
شرکت پارت الستیك
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051 -46139160-79

051 - 46139172

35

میراحمدی

محمدتقی

پارس تك رخ

انواع اسپری های بهداشتی و آرایشی

36

صفار سحر خیز

شادی

پانیذ شهد بینالود

انواع نبات  -شربت

37

وارسته اول

علیرضا

پایهان بتن

بتن آماده و قطعات بتنی

38

عابدینی

محمدرضا

پدیده انرژی پارسیان

انواع رگالتور گاز

39

مخملباف طوسی

جواد

پرتو کیهان طوس

انواع جعبه مقوایی  ،کتاب  ،کاتالوگ

40

رازقی

علی

پرتو کیهان طوس

انواع جعبه مقوایی  ،کتاب  ،کاتالوگ

41

طالبی

احمد

پلی سوله و صنعت توس

سازه های فلزی

42

حسین پور حجار

جواد

پوشاک اطمینان

پوشاک مردانه

43

کنگان خسروی

علیرضا

پوشاک نوآوران پوش ایران

انواع پارچه و پوشاک

44

تیموری

علیرضا

پیشگامان پالستیك خراسان

ظروف پالستیكی یك بار مصرف

45

نبی

علیرضا

تحول چاشنی توس

زیتون و فرآورده های آن

46

صالحی

اکبر

تصویر آرا شرق

مشهد  -کیلومتر  17بزرگراه آسیائی  -خیابان
کارتن مشهد  -جنب گندم دشت مشهد

مشهد  -خیابان گلستان  -پالک 49

051 - 35420014 - 15

051 - 38597921

051 - 35420014

شهرک صنعتی بینالود  -فاز دو صنایع غذایی
 -بلوار سازندگی  -خیابان فن آوری - 3

051-33564095-6

051-33564095-6

قطعه 105
مشهد  -کیلومتر  12جاده قوچان (سنتو) جنب
کارخانه رینگ سازی  -خیابان بانك ملی -

051 - 36516100

051 -36516100

شماره 31
مشهد  -کیلومتر  12بزرگراه آسیائی  -پارک

051 - 35425563

علم و فناوری  -نبش خیابان نرگس

051 - 35425564

051- 35414002

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز - 2

051-35410331

اندیشه  - 4قطعه  102کارگاهی

051 - 35414003

051 - 35410332
051 - 35414002 - 3

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز - 2
اندیشه  - 4قطعه 102

051 - 35414002

م 051 - 35410330
051 - 35414447

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز یك -

051 -

میدان دوم  -بلوار کوشش جنوبی

051 - 35413740

35413388

کیلومتر  3جاده کالت  -انتهای شهرک
گرجی علیا

بلوار معلم  -بین معلم  6و 8

051 - 36065029

051 - 33554399

کیلومتر  20جاده فریمان  -بعد از تپه سالم -
فرعی بیدک

051-33553435

051 - 33554400

بلوار رسالت شمالی (جاده سیمان) همت آباد
 -خیابان طالقانی  -روبروی باسكول

مشهد  -بلوار فردوسی – خیابان مهدی –
مهدی  – 17نبش حر  – 18پالک – 316
واحد 4

051 - 36065029

051 -32422949

021 - 43853638

051 - 32423233

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز  - 1یلوار
تالش شمالی  -تالش شمالی  - 5تالش

051 - 35410293

051 - 35410291 - 2

شمالی  - 5/4پالک  - 258زیتون آرشیا
مطالعه و طراحی و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه

مشهد – احمدآباد – بین بخارایی و

اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در

راهنمایی – ساختمان معتمدی – طبقه اول

زمینه تجهیزات رایانه ای

– واحد 4
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051 - 38424830
051 - 38443520

051 - 38427539

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز یك -
47

بحرینیان

سید محمد

تكالن توس

سیستم های کالچ وترمز انواع خودرو ها

48

حضرتی

احمد

توسعه سرای خراسان

اجرای پروژه های آب و فاضالب و محیط زیست

49

موسوی فرد

سیدمحمدعلی

50

فارسیان

سیامك

توس فیوز

021 - 88490256 - 9

میدان دوم  -بلوار کوشش جنوبی  -کوشش

051 -35411134 -7

 - 3قطعه 312

توسعه کشت و صنعت نگین
سرخ قهستان

مشهد  -بلوار معلم  -معلم  - 41پالک 8

مشهد  -مجتمع آبادگران  -برج اداری آفتاب -

بسته بندی سرگل و گل زعفران

انواع کلیدهای مینیاتوری تحت لیسانس AEG
آلمان  ،کنتورهای تك فاز و سه فاز برق

طبقه  - 4واحد 24

بلوار صنعت  -میدان دوم  -روبروی شرکت

51

سزاوار بندی

احمد

تولیدی تكتم

52

محمودی خراسانی

حسین

تولیدی و صنعتی سامد

چسب پی وی سی

کیلومتر  20جاده جدید قوچان

53

محمودی خراسانی

عطاء ا...

تولیدی و صنعتی سامد

چسب پی وی سی

کیلومتر  20جاده جدید قوچان

54

داودی مقدم

سیدمحمد

جامعه

پارچه فاستونی  ،پوشاک مردان ،کت و شلوار

مشهد  -کیلومتر  7جاده کالت

55

پوستین چیان

مرتضی

جنرال فوم

56

خبیری نوغانی

محمدرضا

جوانه خراسان

57

ابراهیمیان عیدگاه

حسین

جوش و اکسیژن ایران

انواع الكترود جوشكاری

58

مظاهری

محمد

جهان افروز

بخاری  -آبگرمكن و کولر

051-35413426

3

051 - 35590030 - 1

051 - 35590032

051 - 35590340 - 2

051 - 32463311

051 - 32463314

051 - 31669

051 - 32463311

051 - 32463314

051 - 31669

051 - 32605100

051 - 32605030

051 - 36653020 - 3

محصوالت پالستوفوم  -کلمن و یخدان مسافرتی و ماشین مشهد  -کیلومتر  4جاده قوچان  -جنب تیراژه
سازی

ماشین

مكمل های غذایی دام و طیور  -کنسانتره  ،خوراک

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز یك -

مشهد  -جاده سنتو  -بعد از سه راهی امام

حیوانات آزمایشگاهی

بلوار تالش شمالی  -جنب تالش شمالی - 7

هادی  -نبش سعادت  - 2پالک 9

051-36653023

051 - 36580090 - 2

کیلومتر  12جاده سنتو  -بعد از شهد ایران -

051 - 35410920

051 - 36516554-8

سمت چپ

شهرک صنعتی طوس  -انتهای بلوار صنعت  -مشهد  -خیابان سناباد  -جنب کوچه شهید
بعد از فلكه دوم  -بلوار تعاون جنوبی

051-38718123

051-38718112

051-35414390 -

خوشگوار  -قطعه 375

انواع پوشاک و البسه

051 - 38927249

051 - 38927149

051-35413423-5

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز یك -

کیلومتر  9جاده طرقبه

051 - 38453266

051-35412335

ابن الرضا
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051-35410611 -14
م 051-35410135

051 - 36584070
051-36659536

051 - 36659116

051 - 36516550

051-35410619

59

مصری

بابك

چرم مشهد

مصنوعات چرمی

60

ایمانی

غالمرضا

چینی مقصود

ظروف چینی

61

نیشابوری حسین پور

جواد

حباب کف توس

انواع صابون های آرایشی و بهداشتی

62

آقامیرزاده

سیدمرتضی

حسام صنعت شرق

انواع چراغ پارکی و خیابانی

63

هادیان

حسن

خاک طالئی طوس

تری اکسید مولیبدن  ،فرو مولیبدن

64

تیماج چی

شهین

خدمات علمی و صنعتی خراسان

65

مقامی

حبیب ا...

خدماتی شهرک صنعتی توس خدماتی

66

لطفی پور

عباس

خدمات هوایی سپیدبال امید

عمل هماهنگی و ترتیب حمل کاال

67

بهادرخان

مجید

خراسان کانتینر

ماشین آالت کشاورزی  -بذر  -کود

68

اژدری

احسان اله

خمیر مایه رضوی

خمیر مایه خشك و تازه

69

مومنی هروی

محمداحسان

خوش بافت کاویان

تولید  ،تهیه و توزیع انواع پارچه های تریكو

70

کاللی

علی

خوشگوار مشهد

جاده سرخس  -جاده میامی  -شهرک صنعتی
چرمشهر مشهد

021 - 22011987

تهران  -خیابان ولیعصر  -روبروی پارک ملت -
بعد از چهار راه نیایش  -کوچه شهید عاطفی -

021-22024264

051-32553232-34

پالک  - 100طبقه 5

شهرک صنعتی طوس  -میدان دوم  -خیابان مشهد  -خیابان پاستور  -پاستور  - 1پالک
15

کوشش شمالی

مشهد  -شهرک صنعتی کالت  -تالش
جنوبی  - 5واحد 387

مشهد  -دو کیلومتر بعد از شهرک صنعتی
کالت  -سمت چپ

مشهد  ،جاده کالت  ،مقابل شهرک صنعنتی

مشهد  -بلوار سجاد  -بین یاسمن و گلریز -

توس

پالک 84

خدمات فنی مهندسی  ،آموزش کوتاه مدت و

مشهد  -بلوار سجاد  -سجاد ( 17آیت اهلل

بلند مدت  ،تهیه طرح های توجیهی

نمر)  -شماره 76

051-38475880
051 - 35410621 - 4

0511 - 8406969

051 -35410400

021- 88770171

051-35152000

ماشین آالت  -نبش تالش 7

051 - 32600518 - 9

051 - 32453007 - 8

051 - 37647781-4

051-36070904
051 - 36075294

051 - 35413221
051 - 35412711

051 - 38461001
051 - 38473149

051-33430233

0511 - 2400020

051 - 46126622-3

کیلومتر  67جاده مشهد  -قوچان

شهرک صنعتی کاویان  -صنعت  - 5پالک
18

 -پالک 46

انواع نوشابه کوکاکوال  ،فانتا  ،ماءالشعیر ،

شهرک صنعتی توس ( فاز  ) 1میدان دوم -

آب آشامیدنی

بلوار صنعت

051 - 34693556 - 9

مشهد  -انتهای بلوار خیام شمالی  -میدان
بهارستان  -مرکز مواد غذایی سپاد  -نبش
خیابان چهارم (خیام )4
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051-35413250-2

051 - 37615568

051-36070905

051 - 35412711

051 - 38414334

051-33424213

051 -46124284

051 - 46183833

خیابان عنصری  -روبروی عنصری شرقی 3

35414032

051 - 32600518 - 9

مشهد  -احمد آباد  - 19نبش بخارائی

شماره 360

051 -

051 - 32454056 - 8

بلوار تالش شمالی  -نبش تالش 5/1

روستای کورده  -شهرک صنعتی تخصصی

051 - 35413600

051- 32453355

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز - 1

خیابان  17شهریور  -نبش  17شهریور - 6

051-32553241

051 - 33491750

051

051 - 37669497
- 37669498

051 -33412045

051 - 37661228

کیلومتر  45جاده مشهد فریمان  -شهرک

مشهد  -بلوار شهید منتظری  -مجتمع

صنعتی کاویان  -صنعت 13

ساپكو  -طبقه هشتم

71

برکت مومنی

امیر

خوشنام خراسان

لوله پلی اتیلن تك جداره  ،دو جداره

72

دین محمدی

ابراهیم

داروسازی ثامن

فرآورده های تزریقی

کیلومتر  18جاده سنتو  -سه راهی فردوسی

73

رجبی

امید

داروسازی دکتر رجبی

فرموالسیون دارویی برای شرکت های تولید

مشهد  -شهرک صنعتی مشهد  -شهرک

کننده

فناوری  -قطعه 27

74

شامل

سیدمصطفی

دنا سوله و صنعت شرق

ساخت کلید اسكلت های فلزی

مشهد  -شهرک صنعتی چناران  -فاز فلزی

75

فارسیان

گرشاسب

دیبا ابنیه بارثاوا بهاران

مونتاژ پارکینگ های مكانیزه

76

منصوریان

اردالن

رام پالست شرق

77

مهدوی عادلی

محمد هادی

رخش قطعه مشهد

پمپ روغن خودرو

78

شریعت

مهدی

رنگسازی امید پترو شرق

رنگ های ساختمانی و صنعتی

79

یزدی زاده خرازی

احسان

روزبهان

روغن  ،گریس  ،ضد یخ

80

ظریفیان محقق

محمدرضا

رهورد خراسان

لوله خرطومی فلزی

81

جاویدفر

احمد

زال پارس

82

سحر خیز

فرهاد

زعفران سحر خیز

051 - 34693254 - 5

051 - 38444448

051 - 38444447

051 -35000111
051-35423100

 051 - 354231037 051 - 35000131

لوله های پلی اتیلن جهت مصارف آبیاری،
آبرسانی  ،فاضالبی و گازرسانی

دانشگاه فردوسی مشهد  -دانشكده
داروسازی  -گروه کنترل غذا و دارو

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز - 1
میدان دوم  -بلوار کوشش جنوبی

جاده سنتو  -روستای عسگریه  -اولین کوچه مشهد  -بلوار فلسطین  -بین فلسطین  3و - 5
 سمت چپ  -دومین چهار راه سمت راست پالک  - 21طبقه چهارمکیلومتر  27جاده قوچان  ،روبروی روستای

051 - 36624447

051 - 35413741

051 - 35413740

051 - 32493598

051 - 38466011 - 4

051 - 38456698

مشهد  -چهار راه خیام  -مقابل بانك

کورده  ،شهرک فناوری برتر  ،خیابان صنعت کشاورزی  -مجتمع خلیج فارس (بال) -
1

051 - 37112649

051- 37112717

051 -38843483

051 - 32400567

طبقه دوم  -واحد 3

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز یك -

051 - 35410132

انتهای بلوار صنعت  -خیابان تعاون جنوبی -

051 - 35413458

قطعه 304
مشهد  -جاده شهرک صنعتی توس  -نرسیده مشهد  -دانشجوی  - 11پالک - 101
واحد 4

به باسكو شهرک  -خیابان امید

کیلومتر  17جاده مشهد  -سرخس

تهران  -خیابان کریمخان زند  -نرسیده به میدان

شهرک صنعتی کالت ـ روبروی درب

هفت تیر  -کوچه عارف ادیب  -کوچه گیتی -

شهرک صنعتی کالت

بن بست چهارم  -پالک 42

خدماتی (بارگیری  ،تخلیه و ذخیره سازی فرآورده کیلومتر  45جاده مشهد فریمان – پشت زندان
های نفتی)

سنگ بست – کیلومتر  7جاده سرخس

شمالی  -خیابان ششم  -روبروی آتش نشانی -
شماره 135

051 - 35413459

051-35421548

051 - 35421548

051 - 38801623

051 - 38801623

051-32453012 - 3
 05132453324

021-88301143
021 - 88823808

051-32453427

بلوار مدرس – روبروی هتل بزرگ
فردوسی – ساختمان شماره  – 12طبقه – 7

051 - 32282282 - 8

051 - 32282289

پالک 25

شهرک صنعتی توس  -فاز  - 1بلوار تالش

بسته بندی و درجه بندی زعفران

051 - 37640024

051 - 37648673

مشهد  -خیابان احمد آباد  -نبش کوچه
نشاط  -شماره 139
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051-35413308

051-38440099

051 - 35410139

مشهد  -بلوار وکیل آباد  -بین وکیل آباد

83

براتیان

احمد

زنیط

انواع روغن های موتور و صنعتی

84

احمدی

سیدجواد

سابات زمین

خدمات فنی و مهندسی

85

طباطبائی

سید امید

ساوین مشهد

مواد شوینده  -بهداشتی و آرایشی

86

میزانی

محمد

سبحان پلیمر آسیا

تسمه بسته بندی از پلی اتیلن

87

پورفتح اله

علی اصغر

88

رضائی

محمد رضا

سوسوز مشهد

89

توکلی زاده

امیرعلی

سیمان زاوه تربت

سیمان خاکستری

90

کاشفی مفرد

سیدسعید

سیمرغ  -واحد خراسان

تخم مرغ خوراکی  -جوجه یك روزه

91

حشمتی

علی محمد

سیمرغ  -واحد خراسان

تخم مرغ خوراکی  -جوجه یك روزه

92

حسن زاده

علی

سینا قطعه توس

ریخته گری  ،ماشین کاری ،مونتاژ

93

بادامچی

علی اکبر

شادیلون

نخ استرج  -پارچه تی شرتی  -پلوش  -پتو

مشهد  -کیلومتر  17جاده سنتو

94

فیصل

محمد سعید

شاهسوند زرین

بسته بندی مواد غذایی (انواع چای  ،حبوبات ،زعفران،

شهرک صنعتی طوس  -فاز  - 1انتهای بلوار

051 - 35412119 - 20

برنج)

تالش جنوبی  -شماره 193

051 - 35412170

کیلومتر  25جاده فریمان  -مشهد

 23و  - 25پالک 487

051-38801272 - 3

051 -36049259
051 - 36077272

051 - 36049258

کوهسنگی  - 20بین میدان کوشه ای و
چهار راه رودکی  -ابتدای بهشتی - 28

051 - 38453088

051 - 38453089

پالک 85

سرمایه گذاری توسعه شهری
توس گستر

شهرک صنعتی کالت  -خیابان کوشش

مشهد  -بین مصلی  12و  - 14سرای

جنوبی  -نبش کوچه دوم  -شماره 110

مهدی  -پالک  - 3بازرگانی طباطبائی

مشهد  -شهرک صنعتی فناوری های برتر -

051 - 32454206

051-32400420-8

صنعت  - 12قطعه 108

سرمایه گذاری در بخش توسعه شهری و

051-32453404-6

مشهد  -رضا شهر  -میدان شهید کاوه -

بناهای تجاری مسكونی  ،اداری و بافت

انواع لوله و اتصاالت پلیمری و انواع

شهرک صنعتی توس  -فاز  - 2اندیشه - 3

کلكتورهای آب و آتش نشانی

پالک 433

051-35413086-7

کیلومتر  24جاده تربت حیدریه دولت آباد  -مشهد  -بلوار فردوسی  -نبش فردوسی 19
سه راه گلسرا

 -ساختمان سیمان زاوه

کیلومتر  100جاده مشهد  -قوچان  -مزرعه

مشهد  -ابتدای معلم  -روبروی درب

رضا

شمالی پارک ملت  -پالک 47

کیلومتر  100جاده مشهد  -قوچان  -مزرعه

مشهد  -ابتدای معلم  -روبروی درب

رضا

شمالی پارک ملت  -پالک 47

شهرک صنعتی فناوری های برتر -کیلومتر
 27جاده بزرگراه آسیائی  -انتهای صنعت - 7
کوشش  - 3قطعه دوم  -سمت چپ

مشهد  -خیابان راهنمائی  - 16پالک - 17
طبقه چهارم

تهران  -میدان ونك  -خیابان ونك -
ساختمان اداری نوآور  -پالک 52
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داخلی 4

051-32400429

051 - 38714002

کاوه 23

فرسوده

051 - 33656210

051 - 32453404

051 - 38714004

051-35413190

051-53856000

051 - 36303

051 - 36044495

051-47383387-8

051- 36082940 - 4

051 - 36082944

051-47383387-8

051 -36083894

051 - 36082944

051 - 32400060 - 3

051 - 35420056

051 - 32400064

021 - 88779457

051 - 35420000

051 - 35412170

انواع ادوات کشاورزی و خاک ورزی سبك کیلومتر  19جاده سنتو  -مقابل شهرک

95

برادران عالف

محمدرضا

شخمیران

96

طیبی

حمید

شهدایران

تولید انواع کنسانتره میوه و پوره میوه

97

قاسمیان مقدم

حسن

شهر بابانا

انواع کیك و کلوچه

98

مهدی زاده مقدم

مسعود

شهرک های صنعتی خراسان

خدماتی

99

اخباری

محمدعلی

صنایع آهن و فوالد توس

100

حكمی

امید

صنایع الكترونیك افق ره آورد اتوماسیون انواع درب های اتوماتیك

101

شریفی

عزیز اهلل

صنایع بسته بندی روستره

انواع قوطی فلزی

102

متین راد

مسعود

صنایع پارت کاغذ

انواع کاغذ الینر و فلوت

103

شریفی

حمیدرضا

صنایع پتروشیمی فریمان

انواع حاللهای کلر

104

پژوم

بهمن

صنایع پروفیل سینا شرق

برشكاری فلزات

105

رسولی

محمد

صنایع پنیر جلگه توس

تولید و بسته بندی پنیر

106

شاطری

عبدا...

صنایع پودر شیر مشهد

و سنگین و سمپاش  -بیلر  -موئر

صنعتی طوس  -پشت کارخانه فرش مشهد

کیلومتر  5/5جاده مشهد قوچان

051 - 35422290

051 - 35422300

بلوار وکیل آباد  -بعد از پل هاشمیه
(سیدرضی)  -نبش وکیل آباد  - 23جنب
رستوران ستاره شهر  -پالک  - 473طبقه

شیر خشك کودک  -شیر خشك صنعتی -
شیر خشك بزرگساالن  -خامه

051 - 36514300

چهارم

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فازیك -

مشهد  -میدان توحید  -مقابل مسجد

051 - 35413283 - 6

بلوار تالش شمالی  -تالش  - 6/2قطعه 144

حیدریها

051 - 35412624

مشهد  -بلوار خیام  -بلوار ارشاد  -ارشاد 9
 -جنب سازمان جهاد کشاورزی

خدمات نواربری  -برش  -گیوتین (شبكه  -2کیلومتر  35جاده مشهد  -فریمان  -ایستگاه

فروش محصوالت فوالد مبارکه)

051 -36017821

051 - 36514299

راه آهن سنگ بست

مشهد  -بلوار فرامرز عباسی  -مجتمع
بازارگاه  -طبقه سوم  -واحد 13 - 14 - 15

051 - 37001264

051 -36243631 - 3

کیلومتر  25جاده سنتو  -شهرک چهار طاقی

نیلوفر  - 2پالک  - 26طبقه اول

م 051 - 37642002

051

051 - 36054848

051 - 38432921

سالم

 051 - 3246355979

فریمان  -کیلومتر  2جاده قدیم فریمان  -مشهد

 29و  31ساختمان سروش  -طبقه فوقانی

کیلومتر  35جاده مشهد فریمان  -ایستگاه راه

مشهد  -بلوار فرامرز عباسی  -خیابان ثمانه -

آهن سنگ بست

ثمانه یك  -پالک 51

051 - 34623300

چناران  -شهرک صنعتی  -فاز دو  -بلوار فن مشهد  -بلوار سجاد  -الله شمالی  -ساختمان
البرز  -طبقه سوم  -واحد 301

آوری  - 1قطعه  - 2سمت چپ

شهرک صنعتی طوس  -فاز  - 1بلوار صنعت -
بعد از فلكه اول  -خیابان یكم جنوبی
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051-34627301

051 - 34627300-2

051- 34695646

051-35413653-5

051 - 38432921

051-33553235

051 - 38801288

مشهد  -خیابان امام رضا  -بین امام رضا

051 - 36055568

051 - 36060465

051 - 38801277

کیلومتر  16جاده مشهد -فریمان  -بعد از تپه

051 - 37644031

-36055540

نبش قائم  - 14شماره 38

مشهد  -بلوار سجاد  -سجاد  - 15خیابان

051- 37642005 - 9

051-37642003

051 - 36055569-70

نیشابور  -شهرک صنعتی خیام  -کوشش  - 2مشهد  -خیابان احمد آباد  -خیابان قائم -
شماره 394

051 - 38920131 - 5

051 - 35410095

051- 37661270

051 - 37661276

051-37628017

051-37628017

051-35413651
051 - 35412988

107

هاشمیان

محمدرضا

108

طبسی

محمد جواد

صنایع تولیدات کاغذی
خراسان (گلریز)
صنایع چوب آستان قدس

شهرک صنعتی طوس ـ فاز  - 1بلوار تالش جنوبی ـ

انواع محصوالت سلولزی و بهداشتی

خیابان چهارم ـ انتهای خیابان  -سمت چپ  -شماره مشهد  -رضا شهر  -چهار راه مخابرات

مشهد  -بلوار شهید منتظری  -ساختمان آستان قدس -

ملزومات چوبی

109

جواد زاده طباطبائی

علی

صنایع روشنایی شب فروز

انواع چراغ های روشنایی ،مشاوره و طراحی

مشهد  -جاده قوچان  -نبش آزادی 129

110

مستشاری

امیر احد

صنایع شیمیایی چوبینه طوس

تولید حالل های اتیل استات و یونیل استات

111

علیانی

رضا

112

پیروزه پور

مهدی

113

محمد پور خلیلی

احمد

صنایع غذایی نازنین

114

حسینی

سیدرضا

صنایع قهوه پارت سازان

115

جواهری هدایت آباد

محمد رضا

صنایع الستیك طوس

تولید قطعات الستیكی

116

جواهری همت آباد

حسن

صنعت نیرو

برق صنعتی

117

اختراعی صناعی

محمود

صنعتی و تولیدی آژند

آجر سفال و انواع بلوک سقفی و تیغه ای

118

کامالن نجار

مهدی

طوس چینی

انواع ظروف چینی خانگی و هتلی

صنایع شیمیایی حالل سازان
شرق
صنایع غذایی عدالت نوین
سانلی

051-35413240 - 70

125

مشهد  -کیلومتر  8جاده کالت

رضوی

051- 35413464

حالل های صنعتی

تولید و بسته بندی آجیل  ،خشكبار و حبوبات

فرآورده های لبنی

پالک 9

051 - 36512646 - 8
051-36512640

شهرک صنعتی مشهد  -خیابان تالش - 21

مشهد  -خیابان دکتر چمران  -چمران - 5

قطعه 310

پالک 103

شهرک صنعتی کاویان  -خیابان صنعت - 16
قطعه 301

051 - 32623431 - 4

051 - 38416587

مشهد  -خیابان دکتر چمران  - 5شماره 103

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز یك -

مشهد  -بلوار قرنی  -نبش قرنی  - 8آجیل

قطعه 130

سرای عدالت

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز یك -

051- 32454332

051 - 32220095

051- 34693388

051- 32218530

051 - 32236764

051 - 35412200

051 - 37277988

051 - 35412219

فرآوری انواع محصوالت قهوه فوری ،دم

مشهد  -کیلومتر  32بزرگراه آسیائی  -بعداز

051 - 32466218-23

کردنی و میكس های قهوه

پیچ ساغروان

051 - 32466366

جاده سنتو -بعد از سه راهی فردوسی  -جنب

051 -35410884

051 - 32466218

051 - 35420415 - 8

شرکت صنایع بسته بندی مشهد

مشهد  -جاده سنتو  -بعد از پلیس راه امام

مشهد  ،شهرک صنعتی توس  ،فاز یك ،

هادی  -روبروی بانك تجارت

بلوار تالش

کیلومتر  13جاده سرخس ـ بعد از قلعه

مشهد  -پنجراه سناباد  -خیابان مجد جنوبی

ساختمان

 -شماره 40

051- 36512645

051- 32236764

051 - 35410885 - 6

تالش شمالی  - 6/6قطعه 175

051-32623430

051 - 35420419

051 - 36570009

051 - 36679980

051 - 36570611

051 - 33960008
051 - 33963040

051-38433178

051 - 38461377

کیلومتر  18بزرگراه آسیائی  -بعد از سه راهی مشهد  -میدان احمد آباد  -ابتدای خیابان

فردوسی  -کوی صنعت  -تقاطع جاده قدیم

کالهدوز  -بین کالهدوز  2و فلكه احمد آباد -

قوچان

پالک 12
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051 - 35422222

051-38416883

051-35422311

اتیلن و سایر ادوات

ساغروان  -روبروی کوره

جعفر

طوس فدک

جواد

طوس مسیر

معدنی  ،عمرانی و راهسازی و سدسازی

121

یزدانبخش

حسین

عایق خودرو توس

عایق و سیلر

122

نوروزی

احمد

119

120

معصومین

انواع سمپاش های کشاورزی و مخازن پلی

کیلومتر  23جاده سنتو  -نرسیده به پیچ

عرفانیان پیوندی
طوسی

عمران و مسكن سازان منطقه
شرق

مشهد  -بلوار سجاد  -نبیش خیابان امین (سجاد

شهرک صنعتی توس  -فاز یك  -تالش

123

ملكی زاده

احمد

فرآورده های سیمان شرق

124

کافی

سعید

فرآورده های گوشتی مهراس

انواع سوسیس  ،کالباس و همبرگر

مشهد -بلوار شهید قرنی  -بین قرنی  23و

125

زمانی مود

فرهاد

صنعتی کالت  -جاده اختصاصی شرکت

خراسان

کیلومتر  3/5جاده سنتو  -جنب البسكو -

051 - 32454553 - 4

صندوق پستی 91375 - 3195

051-32454555

مشهد  -بلوار شفا  -شفا  - 22شفای - 22/1

051- 37235605

051 - 32454201

051 - 37530555

ساختمان نهادهای مدنی  -طبقه اول

051 - 36079459

051 - 35413237

051 -37235600 - 4

 - 25ساختمان فروردین  -طبقه هفتم

فرآورد های سیمان شرق

فرآورده های لبنی آفرین

051 - 35413236

شمالی 7/4

کیلومتر  15جاده کالت  -بعد از شهرک

32464646

051 - 36079450 - 8

 - )21پالک یك

مجتمع های مسكونی و تجاری

بتن آماده و سایر فرآورده های بتنی

مشهد  -بلوار جمهوری  -پالک 365

051 - 33430448

051-

051 - 32463599

051 - 32463547

051 - 37515760

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز یك -

انواع فرآورده های لبنی پاستوریزه

بلوار تالش شمالی  -نبش تالش شمالی - 8/1

051 - 35411131

051 - 35411131 - 2

قطعه 151

126

طالبیان

سیدمهدی

فرآورده های لبنی رضوی

فرآورده های لبنی

127

یغمائی

پیمان

فراچاشت

کیك دو الیه اسفنجی

128

آرین منش

محمد

فرا گستر مهان آرمان

129

مهدوی

سیدمسعود

فراز پلیمر فردوس

انواع لوله تك جداره پلی اتیلنی

130

صفری یزد

مهدی

فراز صنعت آیریا

تامین تجهیزات و ماشین آالت صنعتی

کیلومتر  5جاده سرخس  -مزرعه نمونه

مشهد  -میدان پارک  -جنب تاالر رویال

051 - 33960510 - 2

طالیی

051 - 33960804

شهرک صنعتی طوس  -فاز  2ـ بلوار اندیشه ـ

051 - 33960803

051-35413624 - 5

اندیشه  11ـ قطعه دوم

طرح و مشاوره نظارت ارائه خدمات فنی و

مشهد  -بلوار نماز  -نماز  - 25ساختمان

مهندسی

توس گستر  -طبقه همكف

051 - 35413626

051 - 38714000

051 - 38714587

تهران  -خیابان ولیعصر  -نرسیده به پارک
فردوس  -شهرک صنعتی شهید پارسا  -فاز

ساعی  -پالک  - 2230برج سپهر ساعی -

دو -

طبقه  - 14واحد  - 1402کدپستی

056-32752180-5

021 - 88107301-306

056-32752186

1433894134
مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز - 2بلوار
اندیشه  -بین اندیشه  13و 15

تهران  -کیلومتر  20جاده آبعلی  -پارک
فناوری پردیس  -خیابان نوآوری - 16
پالک 138/1
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021 - 76250850

051 - 35411666

051 - 35411790
021 - 76250860

131

احمدیان

احمد

فرافن توس

قالب سازی و قطعه سازی

132

مرتضائی آبرودی

غالمعلی

فرش آرا مشهد

انواع فرش ماشینی

133

بهروزنیا

هادی

فرش زمرد مشهد

فرش ماشینی نخ اکریلیك

134

حمیدی ازغدی

رضا

فرش مشهد

فرش ماشینی

135

مقصودی

عباس

فرش نگین مشهد

فرش ماشینی

136

توسلی کاخكی

سیدهادی

فرش نگین مشهد

فرش ماشینی

137

هاشمی نژاد

سید حمیدرضا فورج پارت سازان

شهرک صنعتی توس  -فاز یك  -بلوار

051-35413101-2

صنعت  -تعاون جنوبی  -قطعه 329

شهرک صنعتی طوس  -بلوار تالش شمالی مشهد  -میدان سعدی  -خیابان سناباد -
مقابل سناباد  - 10شماره 177

 -تالش شمالی  - 7/3قطعه 253

تهران  -میدان هفت تیر  -باالتر از مسجد
شهرک صنعتی طوس فاز  - 2نبش اندیشه  7الجواد  -نبش کوچه آقا محمدی  -پالک
 - 289طبقه سوم
مشهد  -پنجراه سناباد  -خیابان علوی -
کیلومتر  18جاده سنتو  -بعد از سه راه

پالک  16و  - 18طبقه دوم

فردوسی  -سومین میالن  -سمت راست

خیابان ولیعصر  -روبروی پارک ملت -

تهران :

کوچه عاطفی  -پالک  - 100طبقه چهارم
کیلومتر  23جاده قوچان  -جاده محمد آباد
قائم مقام  -بعد از تقاطع

گلچهره  -مقابل داروخانه سناباد -
ساختمان  - 656طبقه دوم

کیلومتر  23جاده قوچان  -جاده محمد آباد
قائم مقام  -بعد از تقاطع

مشهد  -خیابان سناباد  -بین آفرین و
گلچهره  -مقابل داروخانه سناباد -
ساختمان  - 656طبقه دوم

مشهد  -کیلومتر  22جاده فریمان  -بعد از تپه

قطعات خودرو

مشهد  -خیابان سناباد  -بین آفرین و

سالم -سمت چپ  -جنب کارخانه آرد
خوشه طالیی

تهران  -خیابان گاندی  -خیابان سوم -
شماره 20

خراسان رضوی -شهرک صنعتی بینالود -

مشهد  -چهار راه ابوطالب  -بلوار مجد -

بلوار پیشرفت  -خیابان نوآوری ()2

مقابل مجد  - 35پالک 25

138

رضوی

سیدجالل

فورج فلزات رنگین پارسیان

شیرآالت بهداشتی  ،لوله های پنج الیه

139

مرادی نفط چالی

فرامرز

قطعه ساز مشهد

قطعات صنعتی

140

انتظاری سرکاریزی محمود

قند تربت حیدریه

شكر سفید

تربت حیدریه  -بلوار خرمشهر

141

زرین زاده

اسماعیل

قند چناران

قند و شكر

چناران  -کارخانه قند چناران

142

آتش باری

سعید

قند شیرین

قند و شكر

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز یك -

051- 35413667 - 8
051 - 35414224
م

051-35422490

051 - 35422482
-4

051- 38454236 - 8

021-88592748

021 - 22056323
051-38426363-4

مشهد  -احمد آباد  -بلوار رضا  -رضا - 11
پالک 1/19

051-35413670

051 - 35422495
021-22012621

051 -32473525
051 - 32473535

051 - 38441410

051 - 32473536

051 - 32473545
051 -32473525
051 - 32473535
051 -

051 - 38441410

051 - 32473536

32473545
051 - 33533554
051 -

051 -38801304

051 - 38801303

33533600

051 -33564079 - 80

051 - 37284021 - 2

051 - 52312036 - 9

021-88980050
051 - 38462767

051-46122811-2

مشهد  -کیلومتر  3جاده فریمان  -اول

051 - 38412867

051 -33564100

051 - 35413488

صنعت 7

شهرک طرق  -کارخانه قند شیرین

051-35413316-17

051-35413422

051- 52315023

051-46122544

تهران  -خیابان شریعتی  -نبش شمالی
کالهدوز  -ساختمان نگین  -قلهك -
واحد شماره  52و 53
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051-33920231-7

021-22623083-7

051-33920500

کائولین و خاکهای نسوز

کائولین مورد مصرف صنایع کاغذ -

خراسان

سرامیك و چینی

143

زیارت نیا

مرتضی

144

متین راد

حسین

کارتن مشهد

145

اسعدی

حمید

کارخانه خانه سازی مشهد

146

امینیان

مجتبی

147

حكیمیان

علی

کارخانه های تولیدی و صنعتی
ثابت خراسان (قند فریمان )
کارخانجات مبل و صنعت
چوب دقت

ورق و کارتن

تربت حیدریه  -کیلومتر  15جاده گناباد

کیلومتر  18جاده قوچان  -سمت راست

مشهد  -خیابان فلسطین  -فلسطین - 14

051 - 37673034-5

پالک 28

051 - 37622256

تهران  -میدان فردوسی  -ساختمان کاوه -
طبقه پنجم

قطعات پیش ساخته بتنی و بتن آماده  -شن و کیلومتر  10جاده سنتو  -بعد از سه راهی

ماسه

فردوسی

قند و شكر  -تفاله چغندر و مالس

فریمان  -کیلومتر  7جاده سد فریمان

 051 - 35420262 05135420347

051 - 35420340 - 2

051-34623983-6

 -پالک 233

انواع مصنوعات چوبی

148

ناصری

محمد مهدی

کاشی تیما

کاشی دیوار

149

سقاء رضوی

حسین

کاشی فیروزه مشهد

انواع کاشی و سرامیك

150

دربان ثانی

علیرضا

کاال کودک توس

151

مسگری

المیرا

کاال کودک توس

152

مظفری

فرید

کشت و صنعت شاداب خراسان

153

پوستین چی

غالمحسن

کشت و صنعت نادر

154

نبی زاده

سید هادی

کف ساز شرق

مشهد  -ابتدای جاده طرقبه  -انتهای امام رضا

شهرک صنعتی توس  -فاز  - 2بلوار اندیشه -
اندیشه  - 3انتهای دانش 2

داخلی 150 , 105

کیلومتر  18جاده قدیم قوچان  -نرسیده به

مشهد  -بلوار سجاد  -خیابان بیستون - 2

شیر پگاه  -سمت راست  -خیابان حسینی

مجتمع تجاری طوس  -طبقه پنجم و ششم

محصوالت الستیكی بهداشتی شامل  :شیشه
بچه  ،پستانك و . . . .

 -بلوار کوشش شمالی  -قطعه 441

محصوالت الستیكی بهداشتی شامل  :شیشه

شهرک صنعتی توس  -فاز یك  -میدان دوم

بچه  ،پستانك و . . . .

 -بلوار کوشش شمالی  -قطعه 441

رب گوجه  ،انواع کمپوت و کنسرو و غیر

کیلومتر  12جاده قدیم قوچان ـ بعد از کال

گوشتی  ،مربا

زرکش

گالب و عرقیات

شهرک صنعتی طوس  -فلكه اول  -بلوار

مشهد  -بلوار سپهد قرنی  -بین  22و - 24

تالش جنوبی

جنب قوه قضائیه  -پالک 1238

انواع صابون  -مایع ظرفشویی  -شامپو -

کیلومتر  12جاده قوچان  -بعد از زیرگذر

شویند ه های صنعتی

شهرک صنعتی توس  -کوچه کوی صنعت -

مشهد  -بلوار مصلی  -سرای مهدی
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051 - 35420342

051-34622224

021 - 22623077

051 - 35413990

شهرک صنعتی توس  -فاز یك  -میدان دوم

051 - 32218369

051 - 35004

4

051-35420267

051-32228003

مشهد  -خیابان دکتر چمران  -نبش چمران
 - 7پالک  149تهران -خیابان میر داماد

051- 35420339

051 - 37624885

051 - 35422500

051 - 35510300

051-35413110

051- 37670001 - 4

051 - 37683138

051 - 35410270 - 2

051 - 35410269

051 - 35410270 - 2

051 - 35410269

051 - 36778267 - 9

051 - 36778267

051-35410198
051-35410200

051 -35422454 - 6
051 - 36652277

051-37285500
051 - 37297291

051-33650018

051-37285500

051 - 35422451

انواع فرآورده های تغذیه ای ویژه بیماران و

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -شهرک

آی سی یو

فناوری صنایع غذایی  -واحد 303

155

کاخكی

سیداحمد

کیان هلث دارو

156

اسالمی

مریم

کیهان کاوان کوشا

مشاوره و آموزش

157

سیادت

مهسا

کیهان کاوان کوشا

مشاوره و آموزش

158

هنرور

مسعود

گاندو فالت

ساخت قطعات فلزی ساختمانی و غیره

159

اورعی میرزمانی

گچ خراسان

گچ ساختمانی

160

رحیمی

جالل

161

رای رامش

حسین

گرم ایران

162

خوشروی غیاثی

احد

گروه توسعه صنعتی آسیا مجد

163

شكورزاده

محمد مهدی

164

افشار نژاد

جلیل

سیدمحمدنیكزا
د

گچ فردوسی صدف توس
خراسان

گچ ساختمانی

دوربرگردان  -پالک 55/1
مشهد  -فرامرز عباسی  - 6داخل
دوربرگردان  -پالک 55/1

مشهد  -جاده قوچان  -شهرک صنعتی ماشین مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز - 1
میدان دوم  -شرکت پلی سوله

ابزار  -بلوار صنعت  -صنعت 7

کیلومتر  78جاده تربت حیدریه مشهد  -رباط مشهد  -بلوار احمد آباد  -بلوار رضا  -رضا
سفید

 - 7پالک 19

مشهد  -پشت آرامگاه فردوسی  -کیلومتر 2

مشهد  -نبش آبكوه ( 24خیابان آفرین

جاده ذاک

جنوبی)  -پالک  - 1/1طبقه اول  -واحد 2

مشهد  -کیلومتر 5جاده مشهد  -قوچان-
رادیاتور آلومینیومی  ،مشعل ،فیلتر ،شیر برقی جنب سازمان آب  -روبروی لیفتراک سازی
آریا

گروه توسعه قطعات خودرو
پیروز
گروه سرمایه گذاری پارت
سازان

انواع سنگ های فیبری سایش ،برش و

مشهد  -بزرگراه آسیایی  -کیلومتر - 16

سنگهای تخصصی

مقابل پمپ بنزین ناظرین

انواع پمپ های هیدرولیك  -پره ای  -صنعتی روبروی شهرک صنعتی کالت  -خیابان پوالد

تولید قطعات خودرو

کیلومتر  20جاده فریمان  -بعد از تپه سالم

شهرک صنعتی توس  -فاز یك  -میدان دوم
165

منوری

محمد رضا

گروه صنعتی برادران منوری

انواع قطعات استارت و دینام خودروها

166

زرافشانی

احمد

گروه صنعتی بهساز

ساخت انواع مخازن و مبدل ها

051-35424355-6

مشهد  -فرامرز عباسی  - 6داخل

 بلوار کوشش جنوبی  -انتهای بلوار  -قطعه354

b

تهران  -خیابان طالقانی  -نبش کوچه
طالبیان  -پالک  - 1طبقه اول

051- 35424510

051 - 36050860

051 - 36050860

051 - 36050860

051 - 36050860

051-35413740

051-35414447

051-33463406

051-38443512

051-38438216

051-36715969

051 - 38473301 -5

051 - 38473301

051 - 36516591-2
051 - 36516698

021 - 88844497-8

051- 32673855

مشهد  -بلوار سجاد  -بهارستان  - 11پالک
209

تهران  -خیابان گاندی جنوبی  -کوچه
سوم  -پالک 13

051 - 32453421 - 2

051 -38801302 - 5

مشهد  -خیابان امام رضا  -بین امام رضا 36

051-33923484-5

و  - 38پاساژ ملت  -شماره 10

51 - 33920767

شهرک صنعتی توس  -فاز یك  -تعاون
جنوبی  -پالک 286
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051 - 35413090-1

051-36516589

051 - 32673430

051- 37638835

051- 37616991

051 -37638830

051 - 32454367

021 - 88870200

021 - 88771604

051 - 35411701

051 - 35411710

051 - 35413063

گروه کارخانجات صنعتی

167

بوستانی

علیرضا

168

زیارت نیا

سید رضا

169

صادقی

ناصر

گلبرگ سیمای خراسان

170

کمردین زاده

محمد حسین

گل یاس مشهد

نشاسته و گلوتن فعال

171

محمدنژاد

مجید

گهر دانه شرق

تولید خوراک آماده طیور

172

سهامیان مقدم

محمد

الستیك پوالد آروین

انواع قطعات الستیك و پالستیك خودرو

173

اعتمادی عبدل آبادی پریوش

تبرک
گروه صنعتی معدنی زرمهر
مارلیك

انواع محصوالت کشاورزی و غذایی

تولید شمش طال

کیلومتر  7جاده قدیم فریمان  -جنب

مشهد  -بلوار سجاد  -بهارستان  - 2پالک

داروسازی برهان دارو

 - 4ساختمان بارثاوا

تربت حیدریه  -بخش بایك  -مقابل روستای مشهد  -احمد آباد  -بلوار رضا  -نبش رضا
 - 25پالک 60

فدیهه

پاستوریزاسیون و بسته بندی زعفران  ،خشكبار فریمان  -شهرک صنعتی فریمان  -خیابان

 ،گیاهان داروئی

051 - 37632727

051 - 38450246 - 8

051 - 38464440

051 - 37501

051-53523210
051 - 53523209

051

مشهد  -بین ابوذر غفاری  28و  – 30پالک

051 - 38596976

051 -

 – 290زنگ شماره چهار

تالش  - 6شماره 130

051 - 32469093

051 - 37657127

- 38457044

051 - 38528282

38467734

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز  - 1میدان اول -
051 -35410739

سمت راست  -خیابان اول  -سمت راست (روبروی

051 - 35410740

شهر بابانا)

مشهد  -فلسطین  - 18بین نسترن و فرهاد -
روبروی کفش خورجین  -پالک 31

051-33523171-5

051 - 37615122

کیلومتر  22جاده قوچان  -شهرک صنعتی
فناوری های برتر  -انتهای صنعت - 11

051-32400835

051 - 32400835 - 6

داخلی 6

کوشش  - 5قطعه 353

الک طالئی خراسان

محصوالت پوشش قوطی های صنایع شیمیائی شهرک صنعتی توس  -فاز  - 2اندیشه - 3

و غذایی  -مواد آب بندی

051 - 35413030

دانش  - 2قطعه چهارم -

051 - 37680294

051 - 35413030

051 - 35410664

کیلو متر  12جاده سنتو  -بعد از سه راه
174

علویان

جمال

لعاب خراسان

لعابكاری روی فلزات

175

یوسفی

عباس

لعاب مشهد

فریت لعاب کاشی و سرامیك  -فریت لعاب فلزات

176

اخالقی فر

ماشاءا...

ماشین سازی اخالقی

ماشین آالت و قطعات صنعت قند

177

جامی االحمدی

احمد

178

رحمانی

محمدرضا

فردوسی  -مقابل کوچه فرش مسهد -

051-35420423

051-35420421-2

کوچه تستا فوالد

ماشین سازی و قالب سازی پیله ساخت انواع ماشین های صنعتی و پرس های

وران

هیدرولیك

مجتمع صنعتی طالیه

کیت های انشعاب آب و فاضالب

تهران  -خیابان مالصدرا  -خیابان شیراز

کیلومتر  12جاده مشهد قوچان

جنوبی  -پالک 14

ابتدای جاده قدیم مشهد  -نیشابور  -خیابان

051 - 35420792
051 - 35420731

051 - 32256522
021-88043696

051 - 35420742

051-33810753

051 - 33811422

مشهد  -بلوار شهید منتظری  -مجتمع ساپكو

051-35420807-10

051-35420723

مشهد  -کیلومتر  20بزرگراه آسیائی  -جنب

مشهد  -بلوار فرامرز عباسی  -مجتمع

051 - 32673511 - 2

پمپ بنزین ناظریه

تجاری بازارگاه  -طبقه دو  -واحد 6

051-32673731

معاینه فنی  -بین ابریشم  1و  - 3شماره 19

مشهد  -کیلومتر  18جاده مشهد قوچان -
جنب کوی صنعت
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051-36087860

021-89786869

179

احمدی سلیمانی

سیدحسین

180

نصیری

علیرضا

مجتمع صنعتی فوالد خراسان

مجتمع کارخانجات سیمان
مشهد

میلگرد ساده و آجدار ،شمش وآهن اسفنجی نیشابور  -کیلومتر  15جاده شهر فیروزه -

جاده کالت  -سه راهی سیمان (بعد از روستای فاز )

سیمان خاکستری

کیلومتر  8جاده اختصاصی مجتمع صنعتی
کارخانجات سیمان مشهذ

مشهد  -بین فلسطین  5و - 7ساختمان
شماره 27

051 - 42453234

021 - 88890315

مشهد  -دانشگاه  -دانشگاه  - 21اسرار - 2/1

051 -32643720-2

داخلی 051 - 38424212

پالک 47

051-32643729

تهران  -خیابان گاندی  -خیابان سوم -

181

عاقبتی

مسعود

مجموعه سازی پارت سازان

قطعات خودرو

182

ابراهیم نژاد

اندیشه

مزدیسنا سام نوش دارو

داروهای گیاهی

183

رئیسی

محمد رضا

مسكن و عمران قدس رضوی

عمرانی

184

منبتی

جعفر

مشهد افرا

خدمات فنی و مهندسی

185

پیل زور

غالمحسین

مشهد صدرا

186

دهقانی اشكذری

حمید

مشهد فورجینگ

قطعات جلوبندی  ،گیربكس ،موتور

187

قلی زاده

عباس

مشهد نخ

انواع نخ پنبه و اکریلیك

کیلومتر یك جاده شاندیز

188

صادقی

علی محمد

مشهد واشر

واشرهای خودروهای سبك و سنگین و

مشهد  -جاده شهرک صنعتی توس  -نرسیده مشهد  -بلوار شهید منتظری  -نبش شهید

189

نقاش طوسی

حسن

موزائیك ماشینی رضا

موزائیك گرانیتی و کفپوش سیمانی

190

میرزابابایی

محمد علی

موسسه دارایی های فكری و

ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در حوزه

مشهد  -بلوار سجاد  -بزرگمهر جنوبی 16

فناوری پلكان

مالكیت فكری و مدیریت فناوری

 -پالک 21

کیلومتر  20جاده فریمان

051-42453210-20

051 - 38451102

شماره 20

051 - 38801302
051 - 38801394

شهرک صنعتی توس  -فاز یك  -تالش
شمالی  - 8قطعه 177

مشهد  -خیابان دانشگاه ـ بین خیابان کفائی

134

051 - 38451101
021 - 88901278
051 - 32643723
051-32643739

021-88876762

051-38801305

051 - 35414861

051-35414861

051-38433314 - 6

و میدان شریعتی ـ شماره 439

051-42453231

م 051 - 38433666

051-38412283

مشهد  -سی متری سوم احمد آباد  -بلوار
ناصر خسرو شمالی  -بین ناصر خسرو  9و

051 - 38408096

051 - 38425578

بلوار بعثت  -پالک 53

لوله  ،اتصاالت  ،مخازن و پروفیل های
فایبرگالس

مشهد  -کیلومتر  7جاده قدیم نیشابور  -بعد از
کارخانه کمپوست  -اولین فرعی  -سمت
راست

مشهد  -خیابان دانشگاه  -گلستان غربی -
ابتدای منوچهری  -پالک 222

051 - 33210350

051 - 38446615 - 9

051 - 38446620

مشهد  -کیلومتر  15جاده کالت  -مقابل
شهرک صنعتی مشهد  -خیابان ایران  -کوچه

051-32453307

051-32453273

دوم

ماشین آالت کشاورزی

051-35510040 - 3
م 051 - 34693596

به شهرک  -سمت راست میدان فناوری

منتظری  - 7مجتمع ساپكو  -طبقه دوم

کیلومتر 25جاده فریمان  -بعد از دو راهی

مشهد  -احمد آباد  -سی متری دوم  -بین

جیم آباد

ابوذر  8و  - 10پالک 72
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051 - 35421592 - 4

021-88779457-60

051-35510743

051 - 38444220

051 - 35421591

051-38414813

051-38409961

051 - 37679797
داخلی 11

051 - 37679797
داخلی 23

موسسه صنعتی گوشت مشهد

خدمات ذبح و استحصال تولید گوشت بسته

191

انصاری

محسن

192

صادقی گلمكانی

احمد

193

قلی زاده

عباس

موسسه همایش اندیشه شرق

194

زین العابدین زاده

مجتبی

موکت نگین مشهد

انواع موکت  ،نخ  ،الیاف و رزین

195

زینلی

محمود

مهام شرق

تولید و مونتاژ پست های مدوالر

196

سخاوت

غالمعلی

مهرآوند مشهد

تولید لوله های پلی اتیلن

197

اسماعیل پور قوچانی رضا

مهندسی پیشرو خراسان

تابلوهای برق صنعتی

198

رحیمیان مشهدی

علی

199

مروارید

محمدصادق

200

ارغند

جلیل

بندی و . . .

موسسه منطقه ویژه اقتصادی

ایجاد و اداره منطقه حراست شده گمرکی

سرخس

سرخس

051 - 33554330 -

کیلومتر  20جاده مشهد فریمان  -تپه سالم

051 -

051- 38801392

2

051-33554337

38801392

مشهد  -بلوار خیام  -بین خیام  33و - 35
کیلومتر  15شهرستان سرخس (منطقه ویژه)

ساختمان موسسه سازمان اقتصادی رضوی 051 - 37615065 - 6 -

051-34540001-3

051 - 37615067

طبقه چهارم

مشاوره مدیریت  ،نظارت و امكان سنجی

مشهد  -بلوار احمد آباد  -ساختمان

اقتصادی طرح ها  ،مشاوره کیفیت و بهبود

051 - 38453202

قسطنطنیه  -طبقه  - 4واحد - 302

سیستم
شهرک صنعتی توس  -فاز دو  -نبش اندیشه 4

مشهد  -خیابان آزادی  -روبروی کوچه
مخابرات

051-32222474

051-35413501- 4

051 - 38453203

051-35413505

مشهد  -بزرگراه شهید کالنتری  -بین
میدان جهاد و جمهوری اسالمی  -شرکت

051 - 38460672

051 - 38425002

مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق

مهندسی ماشین های دوار خاور مشاوره و مهندسی انواع پمپ الكتروموتور و

طوس

گیربكس

نان قدس رضوی

کیك و کلوچه و شیرینی و اشترودل

نخریسی و نساجی خسروی
خراسان

نخ و پارچه

کیلومتر  45مشهد فریمان  -شهرک صنعتی کاویان  -مشهد  -خیابان چمران  -داخل چمران  9ـ
صنعت  14ـقطعه 279

پالک 40

مشهد  -کیلومتر  3جاده مشهد قوچان  -بعد

مشهد  -خیابان سنائی  -جنب خیابان عطار

از آزادی 117

 -پالک 161

مشهد  -کیلومتر  12بزرگراه آسیایی  -جنب
نیروگاه طوس  -پارک علم و فناوری  -نبش
خیابان توسكای - 1
مشهد  -ابتدای بزرگراه آسیائی  -میدان قائم -
آزادی  - 52روبروی هتل توریست توس

051
051-34693303

051-36652488-90

همكف

کیلومتر  17جاده نیشابور به مشهد  -جنب

مشهد  -خیابان فدائیان اسالم  -چهار راه

شهرک صنعتی خیام

نخریسی

051-37265001

051 - 38539740

لشگر و بیسیم  -شماره  244و246

بهشت  -کوچه چهارم  -پالک  - 6طبقه

051 -

- 32227708
32212777

مشهد  -خیابان بهار  -حد فاصل چهار راه

تهران  -خیابان فاطمی  -خیابان هشت

051-32221984

051 - 36654002 - 9

201

ارکانی

احسان

نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی

م 051 - 36654700

051

051 - 33410081
- 33434842

202

شریعتی مقدم

علی محمد

نوین زعفران

بسته بندی و فرآوری زعفران

شهرک صنعتی توس  -فاز  - 2نبش اندیشه  6هاشمی نژاد  -نبش هاشمی نژاد - 28

051 - 35022771

مشهد  -میدان راه آهن  -خیابان شهید
پالک 490
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051-35413103 - 7

051 -32227131

051 - 36668151

051 - 38527381

051 - 36658000

051 - 35013000

انتهای بلوار وکیل آباد  -بلوار نمایشگاه

051-34693535

051 - 32220110
051 -32227715

051 - 33417022

051-35018000

051 -32234643

203

چمنیان

محمد علی

نیان الكترونیك

منابع تغذیه مخابراتی

204

محدث

مجید

نیان باتری خاوران

انواع باتری های صنعتی

205

امانیان

داریوش

نیرو گستران خراسان

باتری استارتر خودرویی

206

قدریان

محسن

نیرو نماد خراسان

ماشین آالت تصفیه روغن

207

مرتضوی نژاد

فرهاد

نیسان شرق

انواع نوشابه های گازدار غیر الكلی

208

جمیلی

فاطمه

نیل افشان توس

209

تبرک

امیر هوشنگ

ویال سنگفرش توس

051 -35414111

مشهد  -شهرک صنعتی تو س -فاز  - 2بلوار
اندیشه  -خیابان چهارم  -شماره  217و 218

051 - 35413614

051-35412815

کیلومتر  45جاده مشهد فریمان  -شهرک
صنعتی کاویان  -فاز یك  -صنعت  - 3پالک

051 - 34693580

051 - 34693577

یك
مشهد  -کیلومتر  17جاده کالت  -بعد از سه

051 - 32626603 -13

راهی سیمان  -سمت راست جاده

051 - 32626614-6

بزرگراه آسیائی  -شهرک فناوری های برتر و
ماشین سازی  -صنعت  - 11کوشش 5

ابتدای جاده آسیائی ( قوچان ) نرسیده به
پلیس راه

کمپوزیت های پلیمری و گرانول های تقویت مشهد  -کیلومتر  12جاده قوچان  -پارک

شده مهندسی

تولید موزائیك و انواع فرآورده های بتنی

مشهد  -چهار راه ابوطالب  -مجتمع تجاری

علم و فنآوری

برجیس  -فاز دو  -طبقه باال  -واحد 138

جاده فریمان  -کیلومتر  - 30ابتدای روستای

مشهد  -ابوذر غفاری  -بین ابوذر  8و - 10

کاچغوکی
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051 - 32626608

051 - 32400757-60

051 - 32400761

051 - 35413391

051 - 35414076

051 - 35003445

051 - 37132781

051-33683413

051-38400586

051-38431559

