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ردیف

نام شرکت

1

اتاق بازرگانی

2
3
4
5

الهام شیز
آی سودا
آذرتهران
اداره کار

6

شرکت حام

7

عسل آریبال
تولید فرش
پورزال

8
9
10
11

بازرگانی
فرامرزی

12

فناپ

13
14
15
16

آلین پی گستر
سهند
شکیبا تجارت
گستر تبریز
بستنی اطمینان

17

مبل کالسیک

18

سازمان آب

19
20
21

شهرداری
تبریز
شایان گوهر
بسته بندی
عظیمی

22

26
27
28
29

مجلس شورای
اسالمی
نیکو طب
اتحادیه
صادرکنندگان
کفش تبریز
تولید فرش
پورزال
فناپ

علیرضا آقاباالئی

سرپرست

09144009074

شکالت و مربا
تولیدصنایع غذایی
کشت و صنعت
تعاون کار ورفاه
شکالت و چاپ و
بسته بندی
عسل

احد دلربا
حسین معینی علیشاه
ابوالفضل خاصوانی
میراحمد حسینی
احمد سلیمانزاده
بیلویردی
محمدعلی غریب
رضا پورزال گلوجه

تولید لوازم پزشکی
تولید کفش

بهرام نامی
یحیی نامی

لبنیات

صمد فرامرزی لیقوان

آی تی و فناوری
دستگاه کارت خوان
فرش دستباف

میرحبیب ساجدی

فرش

مدیر کل

09143029787
09148158630
09143185258
09123273195

مدیرعامل

09141158963

مدیرعامل

09141705054
09143117828

مدیر عامل

امیرفرضی اسفنجانی

پوشاک و صادرات

محمد باقر حق گویان

صادرات پوشاک

علیرضا علیپور شکیب

مدیر عامل

09144166507

تولیدپشمک وبستنی
تولید تشک و
مبلمان رویال
آب منطقه ای
آذربایجانشرقی
سازمان میادین
وساماندهی مشاغل
صنایع غذایی

صمد روحی بیلویردی

09141156799

ابراهیم ایمانی هریس

09141157338

حسین ابوعلی

قائم مقام

09143113029

مهدی مهرداد

مدیر عامل

09144161573

امیرعلی گوهری
حسین عظیمی
اسفنجانی
مهران محقق

رئیس هیئت مدیره

09141158048

مدیر عامل

09143144540

Shakib131@yahoo.com

Aboali.hossein@yahoo.co
m

09127109489
0918110157

علی صحرایی
نماینده محترم مردم شریف
شبستر در مجلس شورای
اسالمی

09122183555

Masoumeh.alishahi@yaho
o.com

09121433645

Ghotbi.majid@yahoo.com

مصرفی آزمایشگاه

معصومه
آقاپورعلیشاهی
مجید قطبی

رئیس هیئت مدیره

کفش

محمد جعفر صالحی

رییس اتحادیه

09141143955

فرش

پیمان پورزال گلوجه

-

09146584818

آی تی

میرحمید ساجدی

-

Aribal.shahd@gmail.com

09147671701
مدیرعامل

بسته بندی خشکبارو
حبوبات،خرما
تحقیقات کشاورزی

Ahad_delroba@yahoo.com

09124358380
09143158061
09141140896
04135250569
09191266849

09143116113

تجارت محصوالت
کشاورزی

23
24

زمینه فعالیت

نام و نام خانوادگی

سمت

موبایل

ایمیل و وب سایت

09142514502

