فهرست اعضای اوجمه مدیران صىایع شعبه آذربایجان شرقی
ردیف

وام ياحد

وام ي وام خاوًادگی

وًع تًلید

1

اسًٍذواسيض

ؼالهحؼيي ؿاُ حؼيٌي

لَلِ ٍ اتصاالت پلي اتيلي

2

اطلغ پَد

هحؼي صذليًؼة

پشدُ-سٍهيضي-سٍتختي

3

اطلغ پَد

ّليا ٍليضادُ

پشدُ تَسي

4

الياؾ آرس

هحوذعلي ـشٍؼي آرس

گًَي

5

ايشاى ؿىالت

اوثش ؿاًِصى خلجاًي

اًَاع ؿىالت

6

آجشػفال تثشيض

ـيشٍص ـيشٍصي

آجشسٍواس-تيؽِ اي-ػمفي

7

آرس تاتلَ تَاى تثشيض

يًَغ تْثَدي

ػاخت تاتلَ تشق

8

آرسايؾ

هحوذ صيذي

9

آرسچاج تثشيض

ـاطوِ ّشيؼچياى ّشيغ

11

آرسدٍام يَل

يَػؿ ّادي ػيِسٍد

ليش

11

آرسػذيذ تثشيض

صويذ پَساػواعيل

اًثَُ ػاصي-لطعات تتٌي

12

آرسصاًع

هحوذسضا سًجثشًَاصي

هاؿيي آالت ػخت واسي

13

آرسـشهاى

هيش ايَب حوين اػىَئي

لطعات صٌعتي خَدسٍ

14

آرسلالة

اػواعيل وياٍس

اًَاع لالثْاي ػشيع

15

آرّايتىغ

اػواعيل اوثشپَس

واهيًَْاي ػٌگيي ٍ ًيوِػٌگيي

16

آػيا په آرس

عليشضا پشواس اصل

لفا ـِ ّاي تؼتِ تٌذي

17

آػياطٍلِ

ٍدٍد ًطالي

اًَاع گشيؼْاي صٌعتي

18

آيذيي

سػَل تيَن

تاـي-آتٌثات-آداهغ

19

تاصسگاًي تشاوتَسػاصي

حويذ سصهجَ

لطعات يذوي تشوتَس

21

تشداسؿية

عثذالحؼيي ًاعوي

اًَاع ًَاس چؼة ٍ تشچؼة

21

تلثشيٌگ ايشاى

آيذيي ًاجي پَس

تلثشيٌگ

22

تلثشيٌگ ايشاى

ـشَّد عاتذيي صادُ

تلثشيٌگ

23

تيؼىَيت حام

احوذ ػليواًضادُ

تيؼىَيتٍ-يفش-تاـي

24

پاسع آيلي هْش

ـْيوِ دخاًچي
1

لطعات صٌعتي پالػتيه-ـيلوْاي
پليپيشٍپيلي

ردیف

وام ياحد

وام ي وام خاوًادگی

وًع تًلید

25

پاسع آيليي هْش

سضا جعفشي

هايع پاػتَسيضُ تخن هشغ

26

پاسع ػاختاس

جليل ًَادُ اتارس صحشائي

دول ّاي خطَط اًتمال ًيشٍي تشق

27

پشهاوَ

هشتضي جاًوحوذي

پشٍسؽ هشغ تخوگزاس

تَليذ لطعات ٍاػطِ اي خَدسٍ  ،لطعات
ٍ صٌعتي

اوثش عشياًي

تخن هشغ

29

تاػَ پان پليوش

ػيذ صادق هحوَدي

ظشٍؾ يىثاس هصشؾ

31

تذتيش ًَيي ػاصاى

ـشّاد هله پَس ـشػادي

لَلِ ّال پلياتيلي

31

تشاوتَسػاصي

اتَالفتح اتشاّيوي

تشاوتَس صساعي  ،صٌعتي ٍ تاؼي

32

تضاهٌي هٌْذع سٍحي

ليال تٌام ـشد

خذهاتي ٍ هـاٍسُ صٌعتي

33

تفت واساى آرس

هصطفي اتشاّين ًظاد تذيْي

ـَسجيٌگ ـَالد

28

34

آرستايجاى خاٍسي

تَليذ ٍخذهات صٌعتي
ايشاًىاس

هيٌَ ًثشد آٍس

35

تَليذي پاالص هَوت

ـشّاد هثلػ حؼيٌي

هَوت تاـتيٌگ

36

تَليذآتؾ

وشين ًمي صادُ صفا

هاؿيي آالت وثشيت ػاصي

37

تَليذي ؿىَُ آريي

تْوي ّاللي ؿشق

لٌذ-تاـيٍ-يفش

38

تَليذي ًجاتي "آًاتا"

علي ػاله ًجات

تيؼىَيتٍ-يفش-تاـي

39

چاج تثشيض پان

هحوَد ػليواًضادُ

چاج  ،ليوٌت اًَاع لفاؾ

41
41
42

خذهات صٌعتي
تشاوتَس ػاصي
خـىثاس سصاى هشاؼِ
خَدسٍ ػاصاى
ديضل آرستايجاى

حؼي هطلة صادُ

لطعات تشاوتَس

طاّش خاهٌِ هشاؼِ

خـىثاس

حاهذ هحجل ؿجا

واهيًَت ٍ واهيَى

43

داداؽ تشادس

پشيؼا تيَن

44

داهپشٍسي آرستايجاى خاٍسي

هؼعَد تالشي هْواًذٍػتي

ؿيشٍگَؿت

45

دسياى وٌذٍ

حؼيي سػَلي

لَلِ ٍ پشٍـيل
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ردیف

وام ياحد

وام ي وام خاوًادگی

46

دلت تشاؽ

احوذ جعفشي

47

دًٍاس خضس

48

سيختِ گشي تشاوتَس ػاصي

هحوذحؼيي تالشي ـيشٍص
ػاالسي

وًع تًلید

لَاصم خاًگي يخچال

هيشيؼي ؿشيعت دٍػت

لطعات ايوٌي خَدسٍ

جَاد ًجفي آرس

لطعات تشاوتَس

51

صًَص دؿت آرس

ؿٌْاص سضا جَ

سب گَجِ-ؿيش خشها

51

ػاصُ ّاي ًَيي تثشيض

ًاصش وؼشائي

هـاٍسُ ٍ تْيٌِ ػاصي هصشؾ اًشطي

52

ػٌْذ پَالد

ؼالهحؼيي خثاصتاؿي

تَليذ پيچ ٍ اتصاالت

53

ػٌْذ ويَاى

ويَاى لاػوثگلَ

اػتاتاليضس ٍلتاط صٌعتي

54

ػيواى صَـياى

حؼيي واظوي ولـيشي

ػيواى خاوؼتشي

55

ػيٌاحوذآسيا

اهيشسضا ؼضٌفشي

داسٍ

56

ؿاّيي خَدسٍ آرس

هحوذ سؿذي

لطعات خَدسٍ

57

ؿًَيض

پشٍيض تيَن

ٍيفش-ويه-تؼتٌي

58

ؿْذ تاب پاسع

ػعيذ اٍسًذي

صٌايع ؼزايي

59

ؿيشپگاُ آرستايجاى

هحوذ تشاتي گَدسصي

اًَاع ؿيش

61

ؿيشيي عؼل

هحوذ علي تشّاًي صاد

پَدس طلِ

61

ؿيشيي عؼل

يًَغ طالِ

پَدس طلِ

62

ؿيشيي ٍطي

خليل ٍطي دٍػت

ويه ٍتيؼىَيت

63

صاًع ديشگذاص آرستايجاى

هْذي يَػؿ صادُ

تتي ًؼَص

ًاصش سًجي اهجذ

اًَاع عايمْاي سطَتتي

حويذ ؿفاعي

ظشٍؾ تؼتِ تٌذي صٌايع ؼزايي

داٍد ًيىثختاى

هاؿيي آالت وثشيت ػاصي

49

64

65

66

سيختِ گشي هاؿيي ػاصي
تثشيض

صٌايع پااليـي تىيي
پتشٍليَم آرستايجاى
صٌايع پالػتيه ته ظشؾ
آرستايجاى
صٌايع سيختِگشي
ػٌْذ آرسيي
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ردیف

وام ياحد

وام ي وام خاوًادگی

وًع تًلید

67

صٌايع صثح پاسالس آػيا

جعفش صثحي لـاللي

طشاحي ٍهًَتاط تاتلَ ـشهاى صٌعتي

68

صٌايع تَليذي هؼواسي

هحوذحؼي هؼواسي

اگضٍصَّ-اوؾ

صٌايع سيختِ گشي

ًيّش صادلي

سيختِ گشي لطعات

71

صٌايع ؼزايي ؿيفتِ تٌاب

هحشهعلي وشيوي

تَليذ پٌيش ػفيذ

71

صٌايع ؼزائي دسٍيؾ

صيي العاتذيي لٌثشي دسٍيؾ

اًَاع ويه-ؿىالتٍ-يفش

72

صٌايع لَطي تثشيض

هْذي تشصگش اوشاهي

اًَاع لَطي ّاي ـلضي

73

ـشآٍسدُ ّاي ًؼَص تثشيض

هيشاتَالفضل حؼٌي

ـشآٍسدُ ّاي ًؼَص ؿىل داسٍتي ؿىل

يَػؿ طالِ ػعذآتاد

پَدس واوائَ

75

ـشؽ ٍ پتَي تثشيض

حؼيي هحوذي پشٍيضياى

ـشؽ-پتَ

76

ـي آٍسي ػاًا پظٍّؾ گؼتش

يَػؿ ًاصشي اػثك

ػيوْاي اعالى حشيك

77

ـَالد جْاى

يعمَب ّوتياى

تَليذ پشٍـيل ٍ ػَلِ

78

ـَالد هاؿيي ػٌْذ

عثذالحؼيي هحجل اهاهي

لَلِ ٍپشٍـيل

79

ـَالد هْش ػٌْذ

هؼعَد هحجل اهاهي

لَلِ ٍ پشٍـيل

81

ـَالد ًاب تثشيض

وشين سحيوي

81

لايٌاس خضس

علي اوثش ًجفي اتَالحؼٌي

آتگشهىي-تخاسي

82

واتل ٍساى

هحؼي اػواعيل صادُ عميوي

هجوَعِ داؿثَسد

83

واستي ػاصي اًصاس تثشيض

ؿاّشخ يضداًي

واستي ٍٍسق

84

واستي گل سخ

تْوي يىاًي

تَليذ واستي ٍ اليي تاـي

85

واؿي تثشيض

هحوذ تالش هجشتي تثشيضي

اًَاع واؿي

86

واؿي تثشيض

هيٌَ حؼي صادُ

واؿي

87

وثشيت  29تْوي

حؼيٌعلي وثشيت ػاصتَولي

وثشيت

88

وشاتي ػشاهيه تثشيض

آلثشتَ دلِ خيذٍ

واؿي

89

وشاتي ػشاهيه تثشيض

ساهيي حؼي صادُ

واؿي

91

وَليغ

هحوَد دسياًي

صًجيشچشخ

69

74

ػٌْذآرسيي

ـشآٍسي داًِ ّاي سٍؼٌي
ٍواوائَيي
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ردیف

وام ياحد

وام ي وام خاوًادگی

وًع تًلید

91

واؿي تثشيض

صوذ حؼي صادُ

اًَاع واؿي

92

وثشيت هوتاص

هحوذ وثيشًجات

وثشيت

93

وثشيت هـگيي

ػعيذ خَيلَ

وثشيت

94

ولش پاسع

احذ تذيعي

گاص ولش ٍػَد ػَصآٍس

95

هجتوع هغ ػًَگَى

سضا ؿشيفي

وٌؼتاًتشُ هؼي

96

هىاًيه آب

علي ٍويلي تْاهي

ؿيشآالت صٌعتي

هَتَسػاصاى تشاوتَسػاصي

هحوذ ؿْثاص ًجفعلي صاد

هَتَسّاي ديضلي ٍ گاصػَص

98

هَتَطى

ًاصش تالي ًظاد

طشاحي ٍتَليذ الىتشٍهَتَس

99

هْا گؼتش آرس

هيش هْذي ػيذ حثـي

سًگضًي پَدسي سٍي ـلضات

111

هٌْذػي هـاٍس (هٌا)

ٍحيذ عثذالحؼيٌي هْيي

111

هيىشٍ صٌعت

اػشاـيل حجاصي

112

ًؼاجي تثشيض

َّؿٌگ ـاخش

سيؼٌذگي

113

ًْاد تالؽ

سضا سًج ًْاد

پىيج ديَاسي -ؿَـاط

114

ًيشٍػٌْذ

ػيذهحوذحؼيي چاٍؿي

ؼزاي دام ٍ طيَس

115

ّشم عوشاى آرس

ياؿاس لَيوي

اًثَُ ػاصي هؼىي

116

ّؼتي تَتيي واس

َّهي تمي صادُ تخـوٌذي

همَا ٍلَلِ همَايي

117

ّوىاساى ػيؼتن

ـشّاد ًيه ًفغ

ًشم اـضاس

118

َّاػاى

ػيذتالشؿشيؿ صادُ

اًَاع ووپشػَس صٌعتي

119

َّاػاى

ػيذعلي ؿشيؿ صادُ

ووپشػَس ٍ تجْيضات َّاي ــشدُ

97

ايشاى

5

خذهات ـٌي ٍ هٌْذػي ًيشٍ ٍ اًشطي
ٍ ػاختواى

