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 ی دهیأواجدین شرایط رفهرست نهایی 

 اتاق مشترک ایران و ترکیه 01/05/98مجمع عمومی 

 ) با آخرین اصالحات ( 

 نام شرکت نام خانوادگی نام ردیف

  ابتکار فرشید 1

 هتل شهريار تبريز ابراهیمي حسین 2

  اجاللي سیروس 3

 احمدی باصیری محسن 4
گروه توسعه صنايع و 

 معادن شهر

 احمدی فرزانه محمد 5
چرخشگر تجارت 

 عرفان

 ساينا مس گوهر احمدی فرزانه علیرضا 6

  احمدی نقدهي علي 7

 مواد پروتئیني انفاق اديب نیا ايرج 8

  ازاد بالو رضا 9

  اشرفي وند علیرضا 10

  اصغری تازه کند علي 11

 اصغری آژيری پیمان 12
 پرورش مرغ تخمگذار

 آذربايجان خاوری 

 مجموعه سازان سهند اکبر پور پايدار علي محمد 13

 آذر اتصال اکبر پور پايدار يونس 14
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 الماسي جالل 15
شرکت خوشگوار 

 تبريز

  امامي محمد 16

 امجد نويد 17
 صنايع پااليشي تکین

 پترولیوم آذربايجان 

  امجدی بهرام 18

 اُروم آدا انتظار حسین 19

  انتظار اکبر 20

  انتظار الناز 21

 انتظار پگاه 22
شرکت اروم آدا گستر 

 غرب(

 برچسب ساز تبريز انديش سونیا 23

 پینار سوی سهند انواری پريسا 24

  انوری ايوب 25

  ايراني اصل مهرداد 26

  ايزدنیا علي 27

  ايماني يولقون آباد فرهاد 28

 کیان ايران زاده ساسان 29

 گستر توسعه پارسیان ايران زاده ساسان 30

  آقا باالزاده معصوم 31
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 تجارت آفتاب ارومیه آقاباالزاده رسول 32

  آقاباالزاده مراد علي 33

 سرد میوه گستران آذر آقاباالزاده مرتضي 34

 باستانیان شاهگلي موسي 35
شهريار چرم تبريز 

 يکتا

 باستانیان شاهگلي موسي 36
شهريار چرم تبريز 

 يکتا

  باقريان جعفر 37

 اُروم صنعت سامان اني مسعودب رحیم 38

  بدلي سعیده 39

  بدلي احمد 40

 برادران عالف بهروز 41
 کارخانجات تولیدی

 شخمیران( 

 بکتاشي بکتاش کريم 42
صنايع فرش ستاره 

 افشار

 بکتاشي بکتاش عزيز 43
صنايع فرش افشار 

 زرينه

 بنابیان مسعود 44
صادراتي خوشه چرم 

 خاوران

 بازرگاني بني عامريان يانبني عامر فرشته 45

  بهاربین کاظم 46

  بهرام زاد محمد هادی 47

  بیژن محمد پناه ساالر 48
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 مبتکران آرد ماشین بیگ نژاد علي 49

  بیگلری معصومه 50

 مبتکران آرد ماشین بیگ نژاد علي 51

 آذر چلیک پاشايي حسین 52

 پاشايي محمود 53
صنعتي رخش تريلر 

 آذر

  ندهپاي رضا 54

 آسیا پک آذر پرکاراصل علیرضا 55

  پرنیان امیر 56

 ترمه آوران آذری پناهي آذر محمدرضا 57

 تاک خوشه طال پور سلطان صمد 58

 پور سلطاني سعید 59
عايق کیمیا صنعت 

 باختر

  پور يوسف ولي 60

 پیام توزين پیامي سوران 61

  پیراني نازيال 62

 ن مهابادبرهان بتو پیروتي سلیمان 63

 پیمان چاپ تبريز پیمان سید وحید 64

  تاج الديني بهنام 65
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  تاج الديني شهرام 66

  تاج الديني فرهاد 67

 بازرگاني ايران ترانسفو تقیلو سعید 68

  توکل نیا طاهره 69

 ابزار يراق توسن تیغ بند حمیدرضا 70

 ثالثي مسعود 71
ترانسفورماتور سازی 

 کوشکن

 قفيث نرمان 72
سبزينه کاران روضه 

 چای

 فراز بام گستر جعفر لو صمد 73

  جعفری بايرامعلي 74

  جعفری فريبا 75

  جعفری دوالما مسعود 76

 چي چست گلوکز جلیلي پور امیر 77

  جمشیدی رضا 78

 جمشیدی میدان دار کامران 79
پیشگامان سالمت 

 ارومیه

  جوائزی فرنوش 80

  جهان سعید 81

  جهان مهماني لرسو 82
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 حاتم جهان نما حاتم پور گرمان 83

 کهربا گستر حاجي ابادی اصفهاني محمدعلي 84

 حاجي سیدسلیمان عباس 85
تولیدی وصنعتي نیک 

 کاال

 حبیب اگهي محمدعلي 86
مهندسین عمران 

 مارون

 حسن پور ابراهیم 87
مرغداری گوشت نوک 

 قرمز مهاباد

  حسین پور ابراهیم 88

  حسین پور یدحم 89

 ثبت نام حسین زاده احسان 90

  حسینقلي نژاد بالستاني نهضت 91

 خوش عهد آذربايجان حسیني سید يوسف 92

  حسین پورکاشي پز مهدی 93

 خوش عهد آذربايجان حسیني سیديوسف 94

  حق گوئي ابراهیم 95

  حقیقت چمان ناجي 96

 کرال صنعت آذر سان حنفي سجاد 97

 آراز تاک آذربايجان حیدر پور هروح ال 98

  حیدری مرنگلو امامعلي 99
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  خاني محمد مهدی 100

  خدادادی لیال 101

  خدادادی سودابه 102

  خدادادی رقیه 103

  خدادی میالد 104

  خلیل پاک طینت سورج 105

  خورشید خوئي ابراهیم 106

 تک استیل پايا داداش زاده فريد 107

 پارس ايزوتوپ رپناهداو محمدرضا 108

  درخشان وحید 109

  درويشي رضا 110

 ماد پسته ايران درويشي صالح 111

  درويشي کلیسا بخشعلي 112

 کولیس درياني امین 113

 آذر فوم پايا دلیر احمد 114

  دلیر علي ملک صمد 115

  دلیری رضا 116
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  دلیری محمود 117

  دلیری حامد 118

  دلیری حامد 119

  دورسون نیا جواد 120

 دهبکری علي 121
فرآورده های غذايي و 

 شهد خوی

  دهقاني بدر حسن 122

  دياری جواد 123

  دياری سعید 124

  دياری حسین 125

  دياری جاويد 126

 اُروم بنیان ديلمقانیان علي اوالد 127

  ر صفاری مظاه 128

  راضي زاده کمال الدين 129

  رحماني امیر 130

 راه و ساختماني قاال رحیمي مسعود 131

  رستمي بهرام 132

 رستمي نجف ##
صنايع تولیدی دام 

 طیور چینه میاندواب
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 مارال صنعت جاويد رستمي محمدرضا 134

 رستمي رحیم ##
محور سازان چي 

 چست

 رسول زاده در آباد علي 136
پارسیان چوب 

 پیشگامان فرتاک

  رضازاده زادشتي سوسن ##

  رضائي قاسم ##

 کیهان تجارت فالت رضائي محمد 139

  رضائي بوراچالو علي 140

 رفیع زاده علي 141
صنايع ورق پالست 

 ارومیه

 نهاد تالش رنج نهاد رضا 142

 رنگ رونا مهدی 143
تعاوني فرزام تجارت 

 زنگان

  روحي نیکو حسنعلي 144

  روحي نیکو حسنعلي 145

  روشن نیا عوض 146

  رهنمای سپهر محمود 147

  رئیسي گهروئي آرش 148

 تیراژه چاپ تبريز زارعي امیر 149

  زردی منوچهر 150
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 زماني رعنا 151
صنايع صبح پارالر 

 آسیا

 قند ارومیه زنجاني مهدی 152

 شیرين عسل ژائله سعدآباد يونس ##

 سپاهي امیر 154
تولیدی خشکبار اروم 

 اعتبار

  سحابي وحید ##

 پهنه اسمان ابي سروچرندابي رتضيم 156

 آذر روان ساز سعادت مهرداد ##

  سالمت خواجه پاشا افشین ##

  سلطاني احدپور 159

 سلیماني باروژی فاضل 160
تجارت گستران اروم 

 ماد

  سنگي نجات 161

 مرغ پر طالی مهاباد سواری رضا 162

 سواری افسانه 163
مرغداری آرمان 

 ماکیان مهاباد

  سه دهي فريد 164

  سید فريد پیمان بهمن 165

  شاغي آذر مجتبي 166

 احسان مرغ مهاباد شريف يوسف 167
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  شريفي رضا 168

 تولیدی چرم بازيافته شريفي جلیل 169

  شعباني منصور 170

 سارونه شمس مولوی عیسي 171

 بازرسي کیفیت شملي حسین 172

 جهان تجارت شهامت منصور ##

 ترش نارين شهیری يوسف 174

 آريا پروفیل ارس صابوني رضا ##

 صبوراردوبادی مريم 176
الکترود جوش 

 آذربايجان

 صدوقي نورآبادی حسین ##
تولیدی وصنعتي 

 کالرپويا

 پاک تدبیر مکريان صديقي سعید ##

  صريح سعید 179

  صمدی محمد علي 180

  صمدی اقدم حسن 181

  صمدی اقدم حسن 182

 صیرفي صباح ##
تولیدی شیمي پوشش 

 کاال

 قند پیرانشهر طالبیان شهرام 184
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  طاهر زاده چچکلو عربعلي ##

  طه يوسف 186

 طیاری فرشاد ##
صنايع شیمیايي 

 شیمي کرد

 ايران ترانسفو ظهیری بهزاد ##

 عابدی نیستانک سهیل 189
طرح پردازان صنعت 

 آريا

  عادلي ناصر 190

  عاصم سولماز 191

  عبادی حسین 192

 آرد گندم تبريز عزيزی يوسف 193

 عزيزی کلثوم 194
نويان گستر سبزينه 

 سابالغ

 تجارت سبز چي عزيزی بوزلوز امیر 195

 رهسازند علي پور منصور 196

  علي عباس زاده رضائي رامین 197

  علي مبین امیر 198

  علیزاده عباس 199

 علیخاني مظفر 200
 توسعه تجارت ابريشم

 ايرانیان

  علیزاده درخشي محرمعلي 201
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 عیسي زاد میروحید 202
خشکبار مغز سبز 

 آسیا

 آرا پوش گستر غروی فريدون 203

  غفاری حسین 204

 فاتحي امیر مسعود 205
نمايشگاه بین المللي 

 ارومیه

 فارغي غالمعلي 206
گسترش و توسعه 

 صنايع بهپرور

  فاسونیه چي اسفند 207

 فتحعلي يغالمعل 208
پااليش قطران زغال 

 سنگ

  فرامرزی طاهر 209

  فريدی سارا الن محمد 210

  فريدآقازاده الهام 211

  فالح جمال آباد حسن 212

  فالح جمال آبادی عزت اله 213

  فیضي بهنق مرتضي 214

 سهند کیوان قاسم بگلو کیوان 215

 مرغ اروم چکاوک قاسمي غیبعلي 216

  سردره قدرت جالل 217

 فوالد سیرجان ايرانیان قربان ابراهیمي رمضان 218
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 ونوس شیمي قربان خسروی علي 219

  قلي زاده مهدی 220

  قلیزاده عبداله 221

 کويرچوب پارسیان قلي نژاد حمیدرضا ##

  کرم اوغلي ناصر ##

 سهند فوال پارس کريمي قاسم ##

 سالمین کشفي سیدعلي اصغر ##

 آريا کیان سپهر کمالي احد ##

  کوکالني  فر احسان ##

  کوکالني فر امیر ##

  مبین امیرعلي ##

 محجل شجا حامد 230
خودروسازان ديزلي 

 آذربايجان

 پگاه ارومیه محمد پور احمد 231

 کاج چوب قائم محمدی فرهاد ##

 محمدی علمداری رضا ##
انرژی سازان مبین 

 هوشمند

 هندشهد س محمديان فرد داود ##

 آذر باتری مرتاض کاظم ##
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  مرتاض جعفر ##

  مسعود علي ##

  مصطفوی صلح الدين ##

  مصطفي زادگان هوشمند ##

 ايرياتاش کیش مصلحي مهدی 240

 مطلب زاده خانمیری حسن 241
خدمات صنعتي 

 تراکتور سازی

 اُروم نارين مطهری يحیي ##

 تولیدی تاتائو مطهری امید ##

 هاوين پسند نوين مظلومي نیا محمدسعید ##

  معروف زاده شورش ##

  مفیدی جالل ##

 مقدم غالمعلي ##
بازرگاني نگین تجارت 

 ايده

 شیرين عسل سبالن مقدوری مجید ##

 منوچهری بابک ##
مقره سازی صدف 

 گستر زنجان

  منیع سرشت ابراهیم 250

  منیع سرشت محمد رضا 251

  منیع سرشت عرب ##
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 پیشرو گستر فارس موسويان مهدیسید ##

 مولود پور رسول ##
خورشید امواج پااک 

 مهاباد

 مهدوی ممقاني آيدين ##
دامپروری آذربايجان 

 خاوری

  مهدی زاده مهدی ##

 نوين دژماندگار مهرآرا امیر ##

 مهندسي صنعتي فهام مهرکیان سیدساسان ##

 میرهادی زاده ساناز ##
 کلینیک تصويربرداری 

خیص پزشکي جام تش

 جم

 معدن جويان فارس ناصر احمدی نقي 260

 پژواک رويال رايانه ناظری يعقوب 261

 پژواک رويال رايانه ناظری يعقوب ##

 زنجیره طاليي تجارت نبي زاده حمیدرضا ##

  نجاردربندی مهرداد ##

  نجفي کیوان ##

  نجفي خانشان لیال ##

 آداک تجارت ديبا نخچي نامي ##

 صنايع چوب پا نصراصفهاني میالد ##

 نصیری رضا ##
شرکت پوشش کارتن 

 آسیا
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  نظر زاده حسین 270

  نظری علیرضا 271

 طاليه داران افق گوهر نعمت زاده بابکي عبداهلل ##

  نوری امیر ##

 جهان اروم اياز نوری علیرضا ##

  نويدی امیر ##

  نهالي مقدم محمد ##

  منهالي مقد محمد ##

  نیک پور صالح الدين ##

  نیکزاد جعفر ##

 نیل فروشان فرهاد 280
صنعتي و بازرگاني 

 صحت

  وارسته فرد داود 281

  وارسته فرد ايوب ##

  ولي زاده فرد علي ##

  وهاب زاده رحیم ##

 ويسهء فريدون ##
پرتو فرازان آويژه 

 کیمیا

  هژيرکارزار حسام ##
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  همتي فريدون ##

 کارتن انصار تبريز يزداني اهرخش ##

  يگانه فرد علي ##

  يوسف زاده افشین 289

  يوسفي سمیرا 290

 بام گام عايق يوسفي مجد سیاوش 291

 


