اعضای اوجمه مدیران صىایع دفتر مراغه
ردیف

وام ي وام خاوًادگی

وام ياحد

وًع تًلید

1

هحوذ ابشاّين دقتي

سبض داًِ

خَساک دام ٍطيَس

2

حويذ يضادًذٍست

آجش هاضيٌي الواس ًوا

آجش

3

سسَل صادقي

آرسکٌذٍی سٌْذ

عسل هاساٍيا

4

حسي هْشی علوذاس

آسد سپيذ هشاغِ

آسد

5

عليشضا هحوذ عليًَذ

آسدسٌبل

آسد

6

عبذالعلي تاسٍسديضادُ

بستِ بٌذی خطكباس

خطكباس

7

اهيي هحوذ علن خاًي

پشداد پالست

8

جعفش علن خاًي

پشدادپالست هشاغِ

تَليذکيسِّای ًايلًَي عشيض

9

هحوذ عليضادُ

پٌاس

فشآٍسدُ ّای لبٌي

11

جعفش حذيذی

تاباى هشاغِ

خذهات بشق صٌعتي

11

بْوي ًجذعوادی

تَاى ساص

فيلتش

12

خطاياس ًجذ عوادی

تَاى ساص

13

هحوذ هْذی تيوَسی

تَليذی ضي ٍهاسِ هشاغِ

ضي ٍهاسِ

14

حسيي تيوَسی

تَليذی ضي ٍ هاسِ

ضي ٍهاسِ

15

سيذ حيذس عطاس هَسَی

تَليذی ضي ٍ هاسِ ٍ آسفالت

ضي ٍهاسِ

16

کشين پَسابشاّين

تَليذی ًايلَى عشيض

ًايلَى

17

فيشٍص سيفي

خطكباس هشاغِ

خطكباس

ردیف

وام ي وام خاوًادگی

وام ياحد

وًع تًلید

18

احوذ سحواًي

خطكباسسحواًي

خطكباس هشاغِ

19

طاّش خاهٌِهشاغِ

خطكباس سصاى هشاغِ

خطگباس هشاغِ

21

سسَل ظاّشتش

خطكباس ظاّشتش

خطگباس هشاغِ

21

هحوذ هْذٍيِ

خطكباس هْذٍيِ

صادسات اًَاع خطكباس

22

هشتضي اضشفي

دستكص بافي

23

سيذجَادعطاس هَسَی

ساُ ٍساختواى قشُ قطَى

24

ٍدٍد دٍاتگشی

سايِ اًذاص

25

هحوذ ابشاّين دقتي

سبض داًِ

خَساک دام ٍطيَس

26

فيشٍص هعواسصادُ

سشدخاًِ دٍهذاسی

سشدخاًِ

27

فشيذ ساجذًيا

سشدخاًِ کَالک سٌْذ

سشدخاًِ

28

داٍد هعيي

سشدخاًِ کطذايش

سشدخاًِ

29

هحوذ تبشيض چي

سٌگبشی عضت

سٌگبشی

31

هجيذ صًبَسی

سٌْذ ضيوي ساصی

پاسافيي

31

هحسي اهيش احوذی

ضفاًَش هشاغِ

تَليذ کٌٌذُ عشقيات گياّي

32

داٍٍد هحوذياى فشد

ضْذ سٌْذ

33

علي هْذٍيِ

صادسات خطكباس

34

حسي ديْوي

صٌايع غزايي ديْوي

35

هٌصَس ديْوي

صٌايع غزايي ديْوي

تَليذی ضي ٍهاسِ ٍ آسفالت

خطكباس

وًع تًلید

ردیف

وام ي وام خاوًادگی

وام ياحد

36

َّضٌگ ًَساًي

صٌايع غزايي ًَسسٌْذ هشاغِ

37

هحوذ هْذی جضائشی

صٌايع کاغز هشاغِ

اًَاع کاغز چاپ ٍ تحشيش

38

هجتبي سحواًي

صٌعتي پستِ آفتاب

بستِ بٌذی خطكباس

39

اسواعيل سحواًي

کطوص ًوًَِ

تَليذی صادساتي خطكباس

41

حسيي هحوذی

کاستي ساصی هشاغِ

کاستي ساصی هشاغِ

41

علي تيوَسی

اللِ سٌگ هشاغِ

سٌگ

42

هحسي سحواًي

هاًي خاٍسهياًِ

بستِ بٌذی خطكباس

43

هسعَد احوذ صادُ

هتال هشاغِ

سيختِ گشی

44

کشين هلكي

هحصَالت داسيَش

45

خسشٍ تبياًي

هشغذاسی گَضتي تبياًي

هشغذاسی گَضتي

