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 فهرست اعضای اوجمه مدیران صىایع دفتر سايٌ

 محصًل وام ياحد وام خاوًادگی ي وام ردیف

 ازصاالذ لَلِ ّای خلی ازیلي ازصاالذ واٍُ گؼسش اتَالفضل زَاسُ 1

 ظشٍف چیٌی اػدیذاس هحوذ صادق خوالیاى 2

 ولیذ گشداى تشق الىسشٍ واٍُ حویذ هحوذی 3

 وشتٌاذ ولؼین اهیا خاسع ؿْشیاس فشّوٌذ 4

 واغز ٍ همَا ایشاى خاخیشٍع ػلی اصغش هحوذی 5

 خیچ ٍ هْشُ ایشاى زَحیذ ػیذ احوذ هَػَی 6

 واستیذ ولؼین ایشاى واستیذ احؼاى آرسًٍذ 7

 فیَص تشق ایؼسا زَاى صٌؼر ػثاػؼلی افٌاًی 8

 سادیازَس هـؼل ؿَفاط آرستاى ػثاع صادلی 9

 هَزَسالىسشٍ  آسیي صٌؼر فشٌّگ ًَیذ 11

 ؿیـِ ایوٌی آػاصٌؼر ًاصش سصلی 11

 فَیل ٍٍسق آلَم خاسع افـیي همسذس 12

 خَله آلَهیٌیَهی آلَم ػا غالهؼلی آچٌگاى 13

 زیَج داسٍ آًٍذ داسٍ هحوذ سضا صشاط خٌسی 14

 سًگْای صٌؼسی ٍ خَدسی تاطان سًگ ؿوغ الذیي اػسَاس 15

 هفسَل هؼی تافِ سػذواٍُ ػلی ػؼذ الذیٌی 16

 تاًذ، گاص ٍ خٌثِ تاًذ ٍ گاص ٍ خٌثِ اصغش زَفیمی 17

 هىولْای غزایی دام ٍطیَس تِ سؿذ هْیاس زمَی صادُ 18

 هَاد اٍلیِ داسٍ تْاى ػاس ػیاهه افشٍؿِ 19

 اًَاع خَوِ آهدَل خاسع آهدَل هحوذ حیذس ػلی 21

 زاتلَ تشق خاسع زاتلَ ػثاع ًاصشی 21

 خَؿه -ًَاس-دػسوال واغزی  خاسع ػلَلض صاسع فیشٍصآتادی 22

 ػَلفیر  ػذین خاسع ػَلفیر ًظام هحوَدی 23

 ؿیش اخاق گاص خاسع ؿیش هشػل صذیك 24

 ػاصُ ّای فلضی صٌؼسی خاسع صٌؼر غالهشضا تاصیاس ؿَساتی 25

 فٌش زخر خَدسٍ خاسع فٌش خالل خلیلی زٌْا 26

 ًوه خاسع ًوه واٍُ هحؼي ػلَی فشد 27

 ػاًذٍیچ خٌل خاسلَ اهیش تَس تَس 28

 هَاد ؿیویایی خلیشاى ػؼیذ صذس هٌصَسی 29
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 آسد خَػاى آسد هحوذ ػلَی فشد 31

 فیلوْای َّا ًافز خَؿـْای هصٌَػی في آٍس وشین ػطاسیاى 31

 سٍوؾ ػَػیغ والثاع خَؿـْای هصٌَػی هَاد غزایی لیال هشادی 32

 هصٌَػیچشم  خَؿیٌِ زَػؼِ وؼشی هحوذػلی  حمیمر خَاُ 33

 لالة ػاصی خَالدگش هحوذحؼي ػاصفی 34

 ػَلِ-اػىلر ّای ػاخسواًی  خَالدیي دط واٍُ اهیش زه 35

 ووذّای تایگاًی خَهش اوثشخَس 36

 خی ٍی ػی داسٍیی خی ٍی ػی آیذاًاس هحوذ صادلی صهاًی 37

 خیچ خیچ ػاصاى فشّاد ػلی هشادی 38

 ؿیش خـه وَدن ٍهىول غزایی واسزَلیذی تْذاؿر  هحوذتالش زحَیل صادُ 39

 ؿیشآالذ آب زَلیذی زحمیمازی سّاًِ هؼؼَد خَس فشصاًِ 41

 ولشٍسفشیه زَلیذی صٌؼسی فشاص ؿیوی یاساى حویذ ػشله 41

 ػَخاج خَدسٍ زَلیذی یذوی هَزَسایشاى ػثاع ػلیویاى 42

 هَزَس ػیىلر خْاى سٍ هحوذ خَاد  صفایاسی 43

 چؼة ٍ سصیي چؼة ؿوال هحؼي هشصاد 44

 خاسور،دسب چَتی چَب ٍصٌؼر ایشاى ًاصش ًاسی 45

 زَسی فلضی حضَس حؼي صادلی 46

 داسٍ داسٍ ػاصی اٍُ ػیٌا ػیاهه هیشزشاتی 47

 داسٍّای داهدضؿىی داهیاساى اسان خشّام سضایی 48

 سصیي دسیي ؿیوی غالهحؼیي دؿسی 49

 دٍدُ صٌؼسی دٍدُ صٌؼسی خاسع سحین اػالهی 51

 سادیازَس ازَهثیل سادیازَس ػاصی ایشاى آسهىَ اصغش ػظیوی 51

 سصیي ، چؼة هَور ٍ فشؽ سصیي ػاٍُ هدیذ حمی 52

 سٍغي هَزَس صٌؼسی سٍؿي ؿیوی ػیذػؼیذ آلایی 53

 دػسگاُ ؿیشدٍؽ سًٍذ ؿیش دٍؽ ػلی اصغش ػطاسی زْشاًی 54

 ٍسق گالَاًیضُ سٍی اًذٍد هْذی حذادصادُ 55

 خاسچِ صستاف اهیي اهیي همذم 56

 ظشٍف آؿدضخاًِ صسػاب ویاى فشاهشص ادیة 57

 واًالْای الىسشیه خیؾ ػاخسِ طیسال هحوذ سضا هیش ػوادی 58

 ویه ٍتیؼىَیر ػالویي وـفی 59

 ػاخر ػاصُ ّای فلضی ػاخسواًی ػاهاى دط خاسع حاهذ هحوذ یَػف 61
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 ٍاى حوام ػای زه َّؿٌگ اوثشیاى 61

 اًَاع گچ ػدیذ گچ ػاٍُ ػثاع الثالیَى 62

 اسُ چَب تشی ػشاج صٌؼر هحوَد ػشاج 63

 واؿی ػشام ًگاس آسؿیي صاّذی 64

 ػایك ًؼَص ػلیىاذ گؼسش واٍُ یَػف هطلة خَس 65

 اػىلر فلضی ػَلِ واٍُ خاسع حؼیي صادلی 66

 ًخْای فاًسضی ػْیل ًؼح زْشاى هحوذ تالش ًمی صادُ 67

 سصیٌْای اوشلیه ػیواب سصیي ػلیشضا اخَیي 68

 خشثمیل ثمفی ؿاٌّگ ٍصیي تاب اهلل اػذیاى 69

 اًَاع الهح ؿْاب زَؿِ اؿىاى احؼاػیاى 71

 ؿیش اخاق گاص ؿیش گاص اللِ تٌفـِ صذیك 71

 ؿیش اآالذ ؿیشّای ػاخسواًی ٍ صٌؼسی احوذ خلیلی 72

 ؿیـِ ػىَسیر ؿیـِ ایشاى فلَذ ػیذهحوذ  ػیذ تالشی 73

 دػسىؾ صٌؼسی صٌایغ ایوٌی خَؿا صسگشیاهیش اتشاّین  74

 سًگ صٌؼسی صٌایغ سًگ تَطاى سصیي حؼي لسشی 75

 ػیلٌذس خَدسٍ صٌایغ سیخسِ گشی ایشاى هشزضی هحوذی 76

 لطؼاذ چذًی سیخسِ گشی صٌایغ سیخسِ گشی خشلیر آػیا تاته تیذخسی 77

 سصیي ٍ چؼة صٌایغ صیثاى فشّاد ویاًی 78

 حَلِ ای ٍلَلِ ای-دػسوال واغزی  صٌایغ ػلَلضی هشیٌا ػاى ػؼیذ اتشاّین آتادی 79

 هَاد اٍلیِ داسٍ صٌایغ ؿیویائی داسٍئی اسػطَ خـایاس وشیویاى 81

 سصیي ٍ خـه وي سًگ صٌایغ ؿیویائی ػاٍُ حؼي صثشی 81

 طلِ خَدس ٍ خاذ ٍصیفی ٍػثضیداذ ّای غزایی هضهضفشآٍسدُ صٌایغ ٍ ػلیشضا للیچ خاًی 82

 آتگشهىي خىیح سادیازَس صٌؼسی تَزاى هحوذزمی ػوٌاًی 83

 آتویَُ ػالیفشد ػاػاى هیاس 84

 هَاد افضٍدًی ػاخسواًی فاسع ایشاى خظهاى ػذّی 85

 هَاد افضٍدًی سیخسِ گشی فاسع سیضاى هَاد ػلیشضا فشج ًظاد 86

 آخیل فلیىغ ؿشق حدر ًَسٍصی 87

 فَالدؿوؾ  فَالداػدشع زداسذ ػلی یضداًی 88

 ازصاالذ خلی ازیلي لطشاى ػاٍُ حؼي ؿایؼسِ خَ 89

 سگالزَس لطؼاذ الیىا هحوذ زمی ػوٌاًی 91

 خاصى تشق واخاػیسَس خاسع داٍد تشلَاء 91
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 واهیًَر-واهیَى واسیضاى خَدسٍ هحوذ سضا فشج خَس 92

 لَلِ فَالدی آب،گاص ٍ ًفر والَج هْذی زوذى دالل 93

 اًَاع تطشی ، الیاف خشٍخیلي الیافواٍُ  تاته صهاًیاى 94

 لَطی اػدشی واٍُ وٌض وَسؽ اػواػیلی 95

 ػَلفاذ سٍی ویافشیي)صٌایغ سٍی فشآٍسی واٍُ( ایشج اػسواد اهاهی 96

 چیدغ ویؾ چیدغ ػضیضی 97

 ؿیـِ خَدسٍ گشٍُ صٌایغ ؿیـِ گیالى هْذی زىیاى 98

 سادیازَسآتگشهىي خىیح  گشٍُ صٌؼسی تَزاى فازح تشایی 99

 هَاد ؿیویایی هَسد ًیاص چاّْای ًفسی گیاُ چؼة خیشٍص اهیش  ػلی سصاص طالماًی 111

 الػسیه خَدسٍ الػسیه خاسع هؼؼَد تْضادخَس 111

 لَاصم آسایـی تْذاؿسی اللِ اوثازاى هحوذ حؼیي حؼیٌی 112

 الهح الهح ًَس هیشاتَطالة ووایی همذم 113

 لَلِ ٍ خشٍفیل لَلِ ٍ ًَسد صفا ػطاس 114
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 هاػِ چؼة داس هاػِ چؼة داسایشاى ػؼیذ هلىی ًَچذّی 118
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 هْش فشآٍس هْشؿاد هْشؿاد ػمض چی 113
 

 خاصى هٌْذػی ٍ خاالیؾ ًیشٍ هحوَد هحوَدیاى 114

 خیِ صٌؼسی،اػیذ اػسثاسیه هیش ؿوؼی سٍح اهلل هیش ؿوؼی 115
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