فهرست هیات تجاری اتاق تعاون استان آذربایجان غربی اعزامی به باکو  14- 16تیرماه1396
ردیف

نام و نام خانوادگی
علی اصغر علی
اکبری

2

حسین محمد جانی

سازمان صنعت ،
معدن وتجارت
آذربایجانغربی

3

منصور حق بین

اتاق تعاون

4

سیدسجاد اصغرزاده

دام وطیور

1

نام شرکت
اتاق تعاون

زمینه فعالیت
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ،مدیرعامل
شرکت سرمایه گذاری استان
مسئول حوزه بازرگانی خارجی استان
مسئول امور اجرایی و روابط بین الملل
اتاق تعاون استان
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی دام
وطیور استان آذربایجانغربی

6
7
8
9
10
11
12
13

سیدعباس محمدی
اصل
اصغر محمدنژاد
ناصر عزتی
یاشار اکبری
سیدهاشم برزنجی
داریوش موذن
امین سپاهی
امیر سپاهی
محمود ابراهیم زاده

داالمپر ارومیه
موذن
اروم اعتبار
اروم اعتبار
پخش اعتماد

14

حامد آهنگری

آهنگری

تولید انواع چرم

15
16
17

اسماعیل حسینی
محمدرضا واثقی
احسان پاشاپور
علی رحیمی کریم
آباد

مبل دنیز
افق تجارت
افق تجارت

تولیدی مبلمان منزل
واردات و صادرات مواد غذایی
واردات و صادرات مواد غذایی
صادرات میوه – کنسانترهو داروهای
گیاهی

19

محمدیمن آقامهدی

پویاگستران مهر

نماینده اتکا

20
21
22
23
24

عبای پیری
حسن محمدی
مریم آذری پویا
خان بابا دهقان
حمید حقی

کوهسار تهران
کوهسار تهران
اروم محک صدرا
اتحادیه حبوبات

25

محمدرضا تراشی

اتحادیه حبوبات

صنایع پالستیک – پخش پسته ولوازم قنادی
ظروف قنادی و یکبار مصرف
تولید محصوالت چرمی
ساخت و ساز و سیمان سفید
صادرات و واردات حبوبات
صادرات بذر حبوبات – غالت – خشکبار
– کنسانتره – گیاهان دارویی و عرقیجات

5

18

شماره تلفن و ایمیل
09141895703
09141474471
09126830842
09144430293
04412368747
Etehadyeh.dam@gmail.com

مهرتاش ماکو

بازرگانی ،صادرات و واردات

09143621370

تعاونی الله دشت

صادرات بخش کشاورزی
صادرات خشکبار و مواد شوینده
صادرات خشکبار و مواد شوینده
تعاونی مبادالت مرزنشینان
طراحی داخلی-مبلمان
صادرات کشمش  ،خرما وخشکبار
تولید و بسته بندی خشکبار
پخش انواع محصوالت لبنی-رب-مرباجا ت

09149705520

سانای طب

09149352868
09143432156
09143465266
09141451771
09144450572
09144411929
09121023252
Hak733@msn.com
09143434103
09141475240
09141479830
09144412373
09121019162
m.aghamahdi84@yahoo.com
09143418819
09122434245
09366077475
09141452193
09143416153
09143410565

