فهرست هیات تجاری اعزامی اتاق تعاون آذربایجان غربی به جمهوری آذربایجان  21لغایت  25تیر 1395
ردیف

نام شرکت

زمینه فعالیت

نام و نام خانوادگی

سمت

موبایل

1

اتاق تعاون
استان

اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف
دولت استان ( اتاق تعاون )

محمودرضا شریفی خواه
اسمعلی اسماعیلی
منصور حق بین

09141415489
09141411470
09143419760

سرمایه گذاری (اتاق تعاون )

علی اصغر علی اکبری

اتحادیه شرکتهای تعاونی مبادالت
مرزنشینان استان(اتاق تعاون )

حسین پاد

4

موسسه اعتباری
کوثر

امور بانکی و سرمایه گذاری

حسین کرمی
مروارید کرمی
صدیقه قنادزاده سرخس

مدیرعامل
مجری و دبیر
مشاور اجرایی
مدیرعامل و
هیات رئیسه
مدیرعامل و
هیات رئیسه
معاون اعتبار

5

مدیران خودرو

تولید و مونتاژ خودرو و
سرمایه گذار

روح اله غالمزاده

6

تعاونی  16کند
پالست

تولید انواع لوله واتصاالت
پی وی سی

تعاونی هورشید
تعاونی قشالق
لبن خوی
تعاونی لوله پلی
اتیلن بوکان
تعاونی انگبین
مهرارومیه
بازرگانی
هدایت نیا
شهربام
عایق خوی

معماری و دکوراسیون داخلی
تعاونی های  105و 176فرش
بهریز بافت زمانی ولبنیات
تولید لوله های آبرسانی ،
فاضالبی وگازرسانی

2
3

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

سرمایه گذاری
سهام عدالت
تعاونی مبادالت
مرزنشینان

تولیدی وبسته بندی عسل
بازرگانی عمومی  -صادرات و
واردات  -پوشاک و نساجی
ساختمان وتجهیزات وابسته –
عایق رطوبتی والیاف ومنسوجات

جلوه نمای
راه بوکان

تولید عالئم راهنمایی و رانندگی

باغ گستر
تعاونی تولید
فرش  ،تابلو

تولید کننده گل و نهال
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولیدی
فرش،قالی،تابلو فرش استان

بسته بندی
سولدوز دانه

بسته بندی مواد غذایی

بازرگانی وکیلی
صنایع چوبی
برادران هدایت
پتروشیمی
مهاباد
مبادالت نالوس
اشنویه
مبادالت کیله
شین اشنویه

تولید پارچه مبل وپخش مبلمان
تولید کننده صنایع چوبی
ام دی اف
نمایندگی فروش محصوالت
پتروشیمی مهاباد
بازرگانی – صادرات و واردات
مبادالت مرزنشینان
بازرگانی – صادرات و واردات
مبادالت مرزنشینان

تعاونی 504
گلبرگهای بهاری

صنایع دستی

تلفن و فکس
04432332900
04433375372

09141895703

04432251981
04432222049

09149455443

04432250857

09122179135

02188960393

09141415182

04432377788

ایمیل و وب سایت
www.urmiaicc.ir
dabir_otagh@yahoo.com

Karamihosein1330@yahoo.com

نماینده مدیران
خودرو و لیفان
مدیرعامل
هیات مدیره
هیات مدیره
هیات مدیره
هیات مدیره
مدیرعامل

09124599463

02166460462

محرم زمانی

مدیرعامل

09141612309

04436237282
04436253114

Yahoo@g.yaprag.com

محمد عزیزنژاد

مدیرعامل

09141821343

04446433455
04446633444

info@bukanpipe.com

عنایت اله عابدی
سیدحسن حسنی

مدیرعامل
هیات مدیره

09141452139

رسول هدایت نیا

مدیرعامل

09141614442

04436235282
04436222536

حسین علیلو

مدیرعامل

09144611865

04436523269
04436523270

حامد فرهاد زاده
علیرضا صفائی
علی احمدی
رامین الماسی
مهران قنبری
سوره شکوهی
سارا نوری
نادر رستم زاده
قاسم اکبرزاده
سیفعلی قهرمانی
مهی وکیلی یکان

علیرضاتابع شکور
محمدرضاتابع شکور
محمد تابع شکور
مرتضی تابع شکور
بهرام زرافشان
معصومه پرنیان فر

09143416981

kandpelast@yahoo.com
04432723226
04432723225

04432353824

مدیرعامل
مسئول فروش
فنی بازرگانی
طراح
مدیر عامل
مدیر عامل
هیات مدیره
مدیرعامل
هیات مدیره
هیات مدیره
مدیرعامل

09126702106

02633537088

علی اکبر هدایت

مدیرعامل

09144473985

04432353430

احسان پاشاپور

نماینده فروش

09141479830

مدیر عامل

09141466024

مدیرعامل

09142834019

مدیر عامل

09351589312

صالح درویش
گردکاشان
رزکار درویش
گردکاشان
حمیرا قنبری پور
کشاورز

09143820886
04446433693

www.jelvenemaerah.com
jelvenemaerah1@yahoo.
com

09144483402

04432356491

09147432376

04533355332

www.ardabilcarpet.ir
Ardabil.carpet.union@gm
ail.com

04435442648
04435442647

Golpareh.sulduz@gmail.c
om

09143436353

04444631445

