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زمینه فعالیت

نام و نام خانوادگی

موبایل

تلفن و فکس

ایمیل و وب سایت

تولیدخوراک دام وطیوردراردبیل

حامد زیبا

09144516169

04533350555

h.mastaliziba@gmail.com

نام شرکت
خوراک دام
شهرکهای
صنعتی ایران

احداث شهرکها و نواحی صنعتی

بهروز عباسپور

09141520985

04533742121

abbaspour@ardabiliec.ir

الکترونیک
پردازش سبالن

تولیدقطعات الکترونیکی
خودرویی،صنعتی وکشاورزی

یوسف کهنی

09143535305

04533873136

info@eps.co.ir

جوپوست کنی
خوشه چینی
اتاق بازرگانی

تولید جوپوست کنده وپرک جو

محمد علیزاده

09141525113

بسته بندی انواع حبوبات وغالت

جبرائیل فرزانه
کاظم منصوری
فرزام طراحی
ولی نظرزاده
بهزاد سلمانی فتحی

09149511554

کارخانه تولید سنگ

روح هللا هاشمی

09163653146

تعاونگران تولید گیاهان دارویی
انجمن صنایع تولید سموم کشور
تولید ماشینهای کاشت،داشت و
برداشت سیب زمینی دراصفهان

مالک اسدزاده
علی محمد عرب

رئیس

رسول زاترین

مدیربازاریابی

غزال ارسباران

اتاق بازرگانی
سنگ امام
حسین
گیاه دارویی
سموم کشور
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سبز دشت
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ذرت سبالن
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حمل و نقل
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حمل ونقل
بادپا
ادوات
کشاورزی
آذرنگارسبالن
تولیدوصادرات
اتحادیه
صادرکنندگان
محصوالت
کشاورزی
جبهه سبزپویان

نسیم سوگل
حیات پالستیک

آذر اطلس
مجتمع صنعتی
گذشت اردبیل
ساواالن ری
کاغذو کارتن
چای نوبر
صادرات
آرت جوجه
سبالن
بازرگانی
مسرت

صادرکننده میوه تره بار

تولید بذر ذرت استان اردبیل
حمل ونقل بین المللی
استان اردبیل
حمل و نقل بین المللی بادپا
اردبیل
اتحادیه تولید کنندگان ادوات
کشاورزی ایران در آذربایجان
نگارترابرزمین -بار اندیش
تولید و صادرات محصوالت
کشاورزی
صادرات سیب زمینی
گلخانه سازی
صادرات میوه
تولیدی نایلون وشلنگ آبیاری
بازرگانی آذراطلس اردبیل

سمت

مدیرعامل
مدیراداری مالی

09141518011
09143555259
09145932007
09141260059
Behzadfathi59@gmail.com

09141511371
09121024710

m.asadzadeh.ir@mail.com
02188719898

yhazalshimi@yahoo.com

03132331114
03132331443

info@sabzdasht.ir

صمد شاهی

مدیر عامل

09141516351

Shahisabalanco@yahoo.com

رضاقلی رضایی

رئیس انجمن

09141518495

Rg.rezaie@gmail.com

حسین عبدالزاده
ترکانی

نائب رئیس هیئت
مدیره

09141623273

Badpa-ardabil@yahoo.com

حسن عباسپور

نماینده

09144518626

سلطانعلی علیزاده

رئیس هیئت مدیره

09143525234

قادر ارواحی

09144523196

عقیل شامی
سیدجلیل املری
کاظم زائری
عباد قضائی
مصطفی گنجه ای
عین هللا عظیمی
علیرضا ترابی
داود حامدی

09141529457
09143511524
09141511332
09143535584
0502277288
0502127530
0507514600
09141511824

یعقوب عزیززاده

مدیر عامل

09143520280

بازرگانی
صنایع کاغذ وکارتن مشکین شهر

حجت قنبرین
حسن صادقی نهر
قاسم رضائیان
علیرضا آقازاده

مدیرعامل
مدیرعامل
مدیرعامل

09121998961

شرکت تعاونی 256

قدرت حاج نوری

حمل و نقل بین المللی

حبیب اله مسرت
بهنام مسرت

صادرات محصوالت کشاورزی

@Mohammadalizade1346
gmail.com

09121260409
09111418099
09121517710

مدیر عامل

09141518551
09143570993
09149520213

Agilshami42@gmail.com

