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محصوالت کشاورزی
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٨٨٣٠۶١٢۴اتحاديه ملي محصوالت کشاورزي    ٨٨٨١٠۵٢٣ ١

ران  ٨٨٨٣۴٠١٧)صمغ،دانه،ريشه،زعفران       (اتحاديه صادرکنندگان گياهان دارويي و فرآورده هاي غذايي اي ٨٨٨۴٢۶٨٨٣١٠٧ - ٠٨۶٩ ٢

٨٨٨٢۵١١۶انجمن ارگانيک ايران     ٨٨٨١٠۵٢١ ٣

٨٨٨٢٣٠٠٠اتحاديه صادرکنندگان خشکبار ايران    ٨٨٣١١٣٨۴-۵ ۴

٨٨٩۴٧٣٨۴انجمن پسته ايران   ٨٨٩۴٧٣٠٠ ۵

٨٨۶٨۶٣٨۴اتحاديه صادرکنندگان آبزيان ايران    ٨٨۶٨٧۶۴٨٨  - ٠۶٨۶٣٨۴ ۶

٣٣۵۵٣۵٧۵اتحاديه صادرکنندگان روده ايران    ٣٣١٣٣١۶٣٣١٣٣٧١٩ - ٣ ٧

٨۵١۵٢٢٧-٠۵١١اتحاديه صادرکنندگان زعفران ايران    ٠۵٨-١١۵١۵٢٩٧ ٨

۵۵۶٩٠۶٠٩اتحاديه بازرگانان و توزيع کنندگان چاي کشور       ۵۵۶٩٠۶١٠-۴ ٩

٢٢١۶٠۴٠-٠۵١١شوراي ملي زعفران ايران    ٠۵٢٢١-١١۶٠٠٠ ١٠

٣٢٢٩٩٠٠-٠٣۴۵شرکت تعاوني توليدکنندگان پسته سيرجان     ٠٣۴۵-٣٢٢٩۵٣٢٢٣-٠٢۵٠١ ١١

صنایع غذایی
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٨٨٢٧٧۴١۴انجمن صنفي صنايع لبني ايران     ٨٨٢۶۶٩٨۴ و٧-٨٨٢۴۵۴۴۶ ١

٨٨٧۵۵٠٣٨اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتي ايران       ٨٨٧۵۵١۴٨٨٧-٨۵۵١۴٧ ٢

٨٨٣٠۵۵٠٢انجمن صنايع فرآورده هاي گوشتي ايران      ٨٨٨۴٣۴٧٩ ٣

۶۶٠۵۶١١٩انجمن صنفي صنايع کنسرو ايران     ۶۶٠۵۶٢١-١٢٠ ۴

٨٨۶٨٣٧۴۵سنديکاي توليدکنندگان خميرمايه ايران    ٨٨۶٨٩٨۵٨٨ -١۶٨٣٩٠٩ ۵

٨٨٧١٨٧٢۶انجمن توليدکنندگان آب معدني ايران     ٨٨۵۵۶٢۵١ ۶

٨٨٧۶٩٩۶۵شرکت تعاوني توليدکنندگان صنعتي بيسکويت ،شيريني وشکالت   ٨٨٧۵٣۴٣۶-٧ ٧

يريني وشکالت  ۶۶۴٨۵٣۶۵اتحاديه توليد کنندگان و صادرکنندگان محصوالت ومواد اوليه بيسکويت ، ش ٨٨۵٣١٧٢٠ ٨

ران ٨٨٧۶٩٩۶۵انجمن صنفي صنايع بيسکويت،شيريني وشکالت اي ٨٨٧۵٣۴٣۶ ٩

ران ٨٨٧٣٧۶١۴شرکت تعاوني کارخانجات فرآوري روغن ودانه هاي روغني اي ٨٨٧۵۴٧٣٣و٨٨٧۵۴۶٨٠ ١٠

٨٨٧۵۵٠٣٨کانون انجمن هاي صنفي صنايع غذايي ايران       ٨٨٧۵۵١۴٨-٧ ١١

ران  ٢٢٣۶۴١٨٣انجمن متخصصين علوم و صنايع غذايي اي ٢٢٣۶٣٧٣٣-۴ ١٢

صنایع نساجی، پوشاک و چرم و کفش
فاکس  تلفننام تشکلردیف

۶۶٧٠۵۴۵٠انجمن صنايع نساجي ايران    ۶۶٧٠٠٠١٧-۶۶٧٠۵٧٧٠ ١

ران ٨٨٩٢١۴٩۵اتحاديه توليد و صادرات نساجي ، پوشاک و چرم اي ۴-٨٨٩٢١۴٩٣ ٢

٣
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صنایع شیمیایی،پتروشیمی،سلولزی،بهداشتی دارویی 
فاکس  تلفننام تشکلردیف

ران ٨٨۵٠٨٢۵٠اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي اي ٨-٨٨۵٠و۵۵-٨٨۵٠٨٢۴٩و٨٨۵١١۶١١
٨٢۶٧ ١

گاهي ٨٨۶٠٠١۶٠-٨٨۶٠٠١۶٢-٨٨۶٠٠١٧۶انجمن صنفي توليد کنندگان تجهيزات پزشکي،دندانپزشکي و آزمايش
٨٨٠۴٢٢٧٠ -

٨٨-٨۶٠٠١٧۶-٨٨۶٠٠١۶٨٨-٢۶٠٠١۶٠
٨٠۴٢٢٧٠ ٢

ران ٨٨٣١۶۶۵٣سنديکاي توليد کنندگان و صادرکنندگان داروهاي دامپزشکي اي ٨٨٣١۶۶۵٢ ٣

٨٨۶٨٩٨۵١انجمن صنفي توليدکنندگان اتانول ايران     ٨٨۶٨٩٨۵١ ۴

٨٨٧٩٨٣١٠-٨٨٨٨۴٨١۴انجمن صنفي صنعت تاير      ٨٨٨٨۴٨١۴-٨٨٧٩٨٣١٠ ۵

٨٨٧۵٧٨٠٨- ٨٨٧۵٧۴٩۴انجمن صنايع همگن پالستيک    ٨٨٧۵٨٨٧-٧٢١١۵٨٨٧-٧٨٠٨۵٧۴٩۴ ۶

٢٢٠۴٧١٠١انجمن توليدکنندگان رنگ ورزين ايران     ٢٢٠۴٧١٩۵ ٧

ه آن ٨٨٩۶۶۴٩١شرکت توليدکنندگان رنگ ومحصوالت وابسته ب ٨٨٩۵٠۴١٣ ٨

٨٨٧٢۴٩٠۶انجمن صنايع سلولزي بهداشتي ايران     ٨٨٧٢١٨۴٨ ٩

٠٠٩٨٢١٨٨٩٣٠٧٢۵انجمن صنايع شوينده بهداشتي وآرايشي ايران      ٨٨٩٣٠٧٢١ ١٠

٨٨٨٩١٢٣۶اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي ايران     ٨٨٩٠١٨۶٧ ١١

ران ٨٨٧٩١۵٩٩سنديکاي توليدکنندگان سرنگ و سرسوزن اي ٨٨٧٩١۶٠٠ ١٢

٨٨۶٣٧٧٨٣اتحاديه توليد کنندگان تجهيزات پزشکي ايران      ٨٨٠٢٢٠٠١ ١٣

٨٨٧٣٨۴٣۵اتحاديه واردکنندگان دارو   ٨٨٧٣٨۴٣۵-٧ ١۴

٨٨٩۵٠٢٢٧سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران      ٨٨٩۵٠٢٢۴-۶ ١۵

ي ۶۶٩٧٨٨٩٨سنديکاي توليدکنندگان مواد دارويي ، شيميايي و بسته بندي داروي ۶۶٩٧٨٨٨۶ ١۶

اهي ۶۶٩۶٣٧٩٠اتحاديه واردکنندگان مکمل هاي رژيمي ، غذايي ، ويتاميني و گي ۶۶٩۵۶٩۵۶ ١٧

تقات آن ٨٨٧٣٠٣٣٧انجمن صنفي توليدکنندگان و صادرکنندگان پارافين و مش ٨۵٠٠۶٨٨-٠٠۵٠٠۵٩٧ ١٨

لوازم خانگی،منزل و اداری
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٨٨٧۴۴۴۶٣انجمن صنايع لوازم خانگي ايران     ٨٨٧۴۶٨٨٧-٨٣٩۴۴۵٧۶ ١

ران ٣٣١١٩٩١۵اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چرم اي ٣٣٩٣۴٧٠٨ ٢

٨٨٠۶٨١٠١و٨٨٠۶۴٩٨٩اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ايران      ٨٨۶١۵٧٩٧ ٣

٨٨۶۶٣٠٩٩انجمن صنايع چيني ايران    ٨٨٧٧٠٠۴۴ ۴

٨٨۵۵٣٧۵٣سنديکاي توليدکنندگان ظروف تفلون    ٨٨۵۵٣٧۵٣ ۵

صنایع دستی و فرش دستباف
فاکس  تلفننام تشکلردیف

ران ۴۴٧٠٢۴۵۴اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدکنندگان فرش دستباف اي ۴۴٧٠۴٨۶۵-۴۴٧٠۴٨٩١ ١

۵۵۶٠٣٣٣۵اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش ايران      ۵۵۶١۴٢٢٩ - ۵۵۶٣۴٣۴٣ ٢

۴
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فاکس  تلفننام تشکلردیف
ران ٣٣٣٨١٠٩٠اتحاديه مرکزي اتحاديه هاي استاني فرش دستباف روستايي اي ٣٣٣٨١٠٨۴-۵ ٣

۵-٨٨٩١٨۵۴۴اتحاديه سراسري صنايع دستي ايران     ٨٨٩١٨۵۴۴-۵ ۴

محصوالت معدنی و فلزات و صنایع فلزی،ریخته گری و متالوژی
فاکس  تلفننام تشکلردیف

ران ٨٨٣۴۶۵٣٣-٠٢١اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدني اي ٨٨٨١٠-٠٢١۵٢٢ ١

ران  ٨٨۵٢٠٩۵۴انجمن صنايع ومعادن سرب و روي اي ٨٨٧۶٩٠۴٣ ٢

ران ٨٨٨۴٨٧٣١انجمن صنفي کارخانجات صنعت  ريخته گري اي ٣

ران ٨٨٧٣٩٢۵۴اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان طال،جواهر،نقره وسنگهاي قيمتي اي ٨٨٧٣٩١٠١ ۴

٨٨٨٠۵٠٣٩-٨٨٩١١٧١٠خانه معدن ايران   ٨٨٨٩٣۵۶۵-٨٨٨٠٧٧٩٩ ۵

٨٨۶٩٨٨٣٠)آسا (انجمن سنگ ايران     ٨٨۶٨١-٩٨٣٨٠ ۶

ران ۴۴۴٢٠۴۴٠اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي سرب و روي اي ۴۴۴١٠۵۴١ ٧

٨٨٧٣۵٧٣۵-٨٨٧٣۶٩۵۵سنديکاي صنايع آلومينيوم ايران    ٨

٨٨٧٠٨٠۶۵انجمن توليدکنندگان فوالد ايران    ٨٨٧٠٨٠۶٣-۶۴ ٩

٧٧۶٠٩۵٨٢انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان مولبيدن     ٧٧۶٠۴٠٧٧ ١٠

وسایل نقلیه،قطعات،لوازم یدکی و خدمات حمل و نقل
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٨٨٨۴١٠۶٨اتحاديه مالکان کشتي ايران    ٨٨٨٣٧٧٢۶-٨٨٣٢٨٧-٨٨٣٢٨٧٩١۴٩ ١

ران ۵۵٣٩۵٧۶۶سنديکاي توليدکنندگان مجموعه وقطعات موتورسيکلت و دوچرخه اي ۵۵٣٧٣۴٨٢ ٢

٨٨٧٩٣٩۶٩انجمن خودروسازان ايران   ٨٨٧٩٣٩٧٠ ٣

٨٨٩٠۵۶٠۴انجمن کشتيراني و خدمات وابسته     ٨٨٩٣٧۴٨٢ و  ٩-٨٨٩۴٧۶۴۶ ۴

ودرو ٨٨٩٣۴٢١٩و٨٨٨٩١٩١٣انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خ ٣-٨٨٨٩۵٣٢١و١٨-٨٨٩٣۴٢١۵ ۵

٨٨٨٨٠٠٨۵انجمن شرکتهاي ليزينگ ايران    ٨٨٨٨٠٠٨۵ ۶

ي ٨٨٨٢٢۶٨٣انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين الملل ٨٨٨٢٢٩٠۴ ٧

چوب،کاغذ و صنایع وابسته
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٨٨۶٠٧٨٩٩و٨٨٠٣١٩١۴سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقواي ايران      ٨٨۶٠٧٨٩٩و٨٨٠٣١٩١۴ ١

٨٨٩١٩٣۴٧اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ ايران     ٨٨٩١۶١٣۵-٩ ٢

ماشین آالت و تجهیزات صنعتی،برق الکترونیک و مخابرات
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٨٨٧۴۴٩۵٨-٠٢١)ستصا  (انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران     ٨٨٧-٠٢١۶٩٢۶١ ١

ران ٨٨٧۵٠٧۵٧انجمن صنفي سازندگان چراغهاي روشنايي برقي در اي ٨٨۵٠۵۴٨٨-٢٠۵۴٢٨٩۶-٨٨۵۴٢٨٩۶ ٢

۵
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فاکس  تلفننام تشکلردیف
٢٢٨۶٢۴١٣انجمن صنفي توليدکنندگان سيم و کابل ايران       ٢٢٨۶٠٨٠۶-٧ ٣

٠٢١-٨٨۵١٩۶٣٠سنديکاي صنعت مخابرات ايران    ٨٨۵١١٨۶٨٨-٣۵١٣۶٧۵-٠٢١ ۴

ران  ٨٨٨٣٨۶٠٨انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت اي ٨٨٨-٨٨٨٣٨٩٣١-٨٨٨٣١٩١٧۴٧۶٣٨ ۵

٨٨٨٢٨۵۵٨سنديکاي صنعت برق ايران    ٨٨٨٣١٩٩۴ و    ٩-٨٨٨۴٧٣۴٨ ۶

٢٢٨٩۶٠٧۶سنديکاي شرکتهاي توليد کننده برق     ٢٢٨٩۶٨-٠٧٧ ٧

٨٨٧٠١٠۵٢انجمن صنفي توليدکنندگان تابلوهاي برق ايران      ٨٨٧٠١٠۵١و٨٨٧٠١٠٣٢ ٨

ته ۴۴٢٧٣٠۵١  و۴۴٢٧٣٠۴۴سنديکاي صنايع آسانسور و پله برقي ايران و خدمات وابس ٠٢١۴۴٢٧٣٠۴۵ -۵٠ ٩

٨٨٠۴٧۶٣۴انجمن صنايع موتور و ژنراتور ايران      ٨٨٧٣٣۴٣٢ ١٠

انواع مصالح ساختمانی
فاکس  تلفننام تشکلردیف

والدي ٨٨٧۴۶٣٣٨سنديکاي توليد کنندگان لوله و پروفيل ف ٨٨٧۴۶٣٣۶ ١

٨٨٣١٨۵٠٠انجمن صنايع ومعادن گچ کشور     ٨٨٣١٨٣٧٨ ٢

٨٨٨۴٩٢٧۶انجمن صنفي توليدکنندگان شيرآالت بهداشتي     ٨٨٨۴٧٠٩٠ ٣

سایر اتحادیه ها و تشکل ها
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٨٨٧١٢١٨٢انجمن مديريت کيفيت ايران      ٨٨١٠١١٩٢ ١

٨٨٨۴۴٧٠٣انجمن صادرکنندگان صنعتي ، معدني و خدمات مهندسي ٨٨٨٣٢۵٢٨و٨٨٨٣٢۵٢٣ ٢

٨٨۵٢۴۶٣٨)IBF(توليد،خدمات و صادرات  - مجمع ايران براي فردا    ٨٨۵٢۴۶٨-٣٧ ٣

٨٨٧٢۵٩۴۴جامعه مميزي و بازرسي ايران     ٨٨٧٠۶١٩٢ ۴

٨٨۶٠۴٣۴٧کانون شبکه مشاوران مديريت و مهندسي ايران       ٨٨۶٠۴٣۴۶-٨٨۶٠۴٣۴٧ ۵

٨٨۶٠۴٣۴٩انجمن مديريت منابع انساني ايران     ٨٨۶٠۴٣۴٨٨-٨۶٠۴٣۴۵ ۶

ا ٨٨٧۴٠١٨٨انجمن شرکتهاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت بر طرحه ٨٨٧۴٠١٨٨و٨٨۵٠٧٠٠ ٧

ارجي ٨٨٨١٠۵٣٢انجمن سرمايه گذاريهاي مشترک ايراني و خ ٨٨٣١٨۵٠٠و٨٨٨١٠۵٣١ ٨

٨٨٧۵٢۵۶٨اتحاديه حق العمل کاران گمرکي ايران      ٨٨٧٣٧٧٣۶و٨٨٧٣۵٠٢٣ ٩

٨٨٧۵٣٧۴٣انجمن دارندگان نشان استاندارد    و٨٨۵٢۴٧٠١و٨٨۵۴۶٨٧٩و٨٨٧۵٣٨٠١
٨٨۵۴۶٨٨٠ ١٠

٣-٢٢٨٨٢۵۵٠انجمن بهينه سازي مصرف انرژي     ٢٢٨٨٢۵۵٣-٠ ١١

٢٠-٨٨٧٨٧٧١٩اتحاديه صنايع بازيافت ايران    ٢٠-٨٨٧٨٧٧١٩ ١٢

۴۴٠٠٩٨١٠انجمن شرکت هاي صنعت پخش ايران      ۴۴٠٠٩٨٠٩ ١٣

٨٨۵٣۶٧٠۵)اصکابا  (انجمن صنفي کاريابي هاي بين المللي ايران         ٨٨٧۴١٠٠٨ ١۴

٧٧۵٠۶١٠۶جامعه اصناف سينماي ايران    ٧٧۵٢۵٩۶۶-٧ ١۵

۶



سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

فاکس  تلفننام تشکلردیف
٨٨۶٣۴٢۶٠انجمن بهره وري ايران    ٨٨٣٣٣٣٧۴-۶ ١۶

٣١-۴۴٠١۶٧٣٠انجمن تحقيقات بازاريابي ايران    ۴۴٠١۶٣١-٧٣٠ ١٧

٢١٩١٢٨٢٧انجمن نمايشگاه هاي ايران    ٢١٩١٢٨٢٧ ١٨

 خدمات
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٨٨٠٩٠٢٧٨-٠٢١انجمن صادرکنندگان خدمات فني ومهندسي ايران       ٨٨٣٧٣-٠٢١۵۶۵ ١

٨٨۵٠۵٠١٣-٨٨۵٠١۴۵۵مجمع تشکل فناوري اطالعات و ارتباطات ايران       ٢

٨٨۵١١٧٢١اتحاديه صادرکنندگان نرم افزار ايران     ٨٨۵٨٨-١١٧٢١۵٣٠٧۵١ ٣

ران  ٨٨۶١٣٨۵٩انجمن صنفي شرکت هاي اتوماسيون صنعتي اي ٨٨۶١٧۵۶٣-۵ ۴

ران  ٨٨٩٣٧۶۵٨سنديکاي توليدکنندگان تجهيزات فناوري اطالعات اي ٨٨٩٣٧۶۶٠ ۵

٨٨٧٨٣٠٢۵جامعه تورگردانان ايران   ٨٨٨٧٧٨٢۵-٧ ۶

ران ٨٨٣١٨۴۵٧اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني، مهندسي و صنايع انرژي اي ٨٨٣١٨۴٨٨٣١٨ - ٧٠۵٢۶ ٧

٧



اتحادیه ها ، انجمنها ، سندیکاهها و سایر تشکلهای ملی         
 

(اطالعات تفصیلی )



سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

محصوالت کشاورزی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمد, هاشم ارجمندي , غالم حسين صالحي , محسن احمدمخبري , مختار مهديزاده , سيد رضا نوراني , صدرالدين نياورانياعضای هیات مدیره  
, اسماعيل اصفهاني 

مهندس سجاد خسروانيسيد رضا نوراني

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران- بعد از فرصت - خيابان طالقاني - تهران

٨٨٨١٠۵٢٣٨٨٣٠۶١٢۴

٩٨

اتاق بازرگان و صنايع و معادن ايران

www.IranFruiti.comInfo@IranFruiti.com

اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,محمد حسن شمس فرد , جمال الدين جاللي , محمد حسن شمس فرد , محمد رضا فرشچيان , عباس رسول زاده , جليل مغازه اي اعضای هیات مدیره  
, اسداله عسگر اوالدي , محمدعلي رضايي , حميد رضا مناقبي , محمد مهدي طباطبايي

ندا سيدحمزهجليل مغازه اي

۶واحد-ساختمان گلستان٣٩-پالک -خيابان حسيني-خيابان کريم خان زند-تهران

٨٨٨۴٢۶٨٨٣١٠٧ - ٠٨۶٩٨٨٨٣۴٠١٧

۴۵

اتاق بازرگاني ايران

١٣۴٣/٠١/١۵

www.ihsta.irinfo@ihsta.ir

صمغ،دانه،ریشه،زعفران(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی ایران  )
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

صدرالدين, سيد رضا نوراني  , مهندس فتوحي  , مهندس نظام الدين برزگري  , دکتر محمد رضا جهانسوز  , دکتر مهدي غضنفري اعضای هیات مدیره  
,بهرام نظري  , مسعود دانيالي   , زوبين پنج تن اميري  , محسن احمد مخبري  , مختار مهدي زاده  , شهروز مويدي  , نياوراني  

, محمد رضا اردکاني , علي مظفري  , سينا احمديه راد  , سيد وحيد رضا ابطحي 

مهدي مهدي پورسيدرضانوراني 

 انجمن ارگانيک ايران ٢٠۶ ساختمان شمال شرقي شماره ٢۵۴پالک - خيابان طالقاني- تهران

٨٨٨١٠۵٢١٨٨٨٢۵١١۶

١٣٠

اتاق بازرگاني صنايع ومعادن ايران 

١٣٨۵/٠۶/١۴

www.iranorganic.com

 انجمن ارگانیک ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

علي اکبر طاووسيان, محمد علي فرشچيان , محمد طاهر محمدي , عباس رسول زاده , اسداله عسگر اوالدي , محمد حسن شمس فرداعضای هیات مدیره  
,حسين رئيسي , علي نظري , متين صادقي , مهرداد منوچهري , محمد حسين آقا محمد حسني , سيامک شهرياري , مجيد بازاريان , 

محمد علي طباطبائيمحمد حسن شمس فرد

٩پالک -فريدونشهر-آذرشهر-خ ايرانشهر شمالي-خ کريم خان زند-تهران

٨٨٣١١٣٨۴-۵٨٨٨٢٣٠٠٠

٢۵٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣۴٨/٠٢/٢٠

www.idfea.cominfo@idfea.com

اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

جواد, محمد حسين آقا محمد حسني , علي نظري , مسعود معين , خيرانديش , مهدي آگاه , محمد حسين کريمي پور , محسن جاللپور اعضای هیات مدیره  
, محمد نخعي نژاد , نظري 

مجتبي خسرو تاجمحسن جاللپور

١١واحد-طبقه پنجم٢٠-پالک -خيابان آزادي-خيابان شهيد وفا منش-ميدان هروي-پاسداران-تهران

٨٨٩۴٧٣٠٠٨٨٩۴٧٣٨۴

٢۶۴

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣٨۵/١٢/٠٧

www.pistachioassociation.comtehran.pistachioassociation.com

انجمن پسته ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,حامد شاهرخي , بختيار مقصودي , سيد محمد هاشم ستوده , حسن احمدي جزني , حسين زارعي , فريبرز شعبانيان , هادي سنگانيان اعضای هیات مدیره  
, امير حسين شاه حسيني , محسن قرائي , مرتضي ترک آبادي , مهرداد بازرگان

ابراهيم خطيبيمحمدهاشم ستوده

١واحد ۴-پالک -نبش جنوبي کوچه سي وچهارم مرکزي-خيابان عالمه جنوبي-سعادت آباد- تهران

٨٨۶٨٧۶۴٨٨  - ٠۶٨۶٣٨۴٨٨۶٨۶٣٨۴

٧٠

www.esabzin@yahoo.com

اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

کيوان تقي, محمدرضا کريميان , محمد دارابيها , امير عالي مشرب , مرتضي جعفرقلي زهتاب , داود قربانعلي پور , جمشيد نفر اعضای هیات مدیره  
, زاده منيري 

شهربانو عيسي وندجمشيد نفر

طبقه دوم۵١-پالک - ساختمان کرباسچيان-نرسيده به پل ري- خيابان پانزده خرداد شرقي- تهران

٣٣١٣٣١۶٣٣١٣٣٧١٩٣٣ - ٣۵۵٣۵٧۵

٨۴

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣۵١/٠٢/١١

irancasing.comirancasing@info.com

اتحادیه صادرکنندگان روده ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, سيد مرتضي علوي زاده , احمد بديعي , علي ساالري , سميه شفيعي , غالمرضا ميري اعضای هیات مدیره  

سميه شفيعيغالمرضا ميري

طبقه دوم۵٣-پالک ۵-و٣بين عنصري ١۶-خيابان امام رضا-مشهد

٠۵٨-١١۵١۵٢٩٧٠۵٨-١١۵١۵٢٢٧

۴٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

saffronunion@gmail.com

اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,شهريار درياني  , اکبر رحيمي  , حبيب طاهري کدخدا , محمدرضا مقدسي  , ابراهيم رزاقي  , احمد گرامي  , حميدرضا موثقي اعضای هیات مدیره  
, مرتضي اشرفي  , مجيد آل علي  

حميدرضا موثقي

١١واحد۴-طبقه ٩٠-پالک -ساختمان رويال-خيابان چترچي-خيابان شيخ فضل اله نوري-خيابان پانزده خرداد غربي-تهران

۵۵۶٩٠۶١٠-۴۵۵۶٩٠۶٠٩

٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

اتحادیه بازرگانان و توزیع کنندگان چای کشور

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمد حسين, سيد علي حسيني , امير مسعود پژمان پور , جليل مغازه اي , علي ساالري , غالمرضا ميري , علي شريعتي مقدم اعضای هیات مدیره  
, محسن احتشام , مشکاني 

فرشيد منوچهريغالمحسين شافعي

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد-جنب باغ ملي-خيابان امام خميني-مشهد

٠۵٢٢١-١١۶٠٠٠٠۵٢٢١-١١۶٠۴٠

٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد

شورای ملی زعفران ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, رضا معيني , محمود شريف , حسن بحريني , جواد حسام , مهدي شريف اعضای هیات مدیره  

محمد رضا پور حمزهعلي اکبر نشاط

شرکت تعاوني پسته سيرجان-انتهاي بلوار امام رضا-سيرجان

٠٣۴۵-٣٢٢٩۵٣٢٢٣-٠٢۵٠١٠٣۴۵-٣٢٢٩٩٠٠

۵۶٠٠ ١٣۶٣/٠۶/٠٣

www.sirjanpistachio.irsirjanpistachio@gmail.com

شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

صنایع غذایی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, ناصر طالب , محمود نجفي , غالمرضا انزابي پور , محمد فربد , سيد مهدي طباطبايياعضای هیات مدیره  

محمد شبنمسيد مهدي طباطبايي

۵٠٠واحد-طبقه پنجم-ساختمان گلزار-نبش خيابان شهر آرا -بزرگراه جالل آل احمد- تهران

٨٨٢۶۶٩٨۴٨٨٢٧٧۴١۴ و٧-٨٨٢۴۵۴۴۶

٣١

وزارت کار و امور اجتماعي

١٣٧۵/٠٣/٠١

انجمن صنفی صنایع لبنی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

سيد حسين علوي, عبدالرحيم گلستاني , قدرت اله فالح , سيدااديب الدين حيدر نژاد , جواد مدلل , ابوالحسن خليلي , نعمت اله زمانياناعضای هیات مدیره  
, زاده 

ابوالحسن خليلينعمت اله زمانيان

۴پالک -کوچه چهاردهم-خ پاکستان- خ بهشتي-تهران

٨٨٧۵۵١۴٨٨٧-٨۵۵١۴٧٨٨٧۵۵٠٣٨

٢٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣٨۴/١٢/١۶

www.ivoi.irinfo@ivoi.ir

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, جالل کردي , هندريک قنبريان , رمضان فالحتي , جمال حسين زاده ظروفچي , واغيناک غازارياناعضای هیات مدیره  

مجيد افالکيواغيناک غازاريان

١۶۴پالک٢۴-نبش کوچه -نرسيده به خيابان مطهري-خيابان قائم مقامفراهاني-تهران

٨٨٨۴٣۴٧٩٨٨٣٠۵۵٠٢

٠

وزارت کار و امور اجتمتعي

انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, محمد ظهير , عباس مرادي , احمد جهان سر , احمد فتح الهي , حسين مجرد , محمد خشگوار , عبداله ايماني , احمد آزادمرد اعضای هیات مدیره  

احمد آزادمرد- احمد آزادمرد 

٢٠پالک-کوچه اسدالهي-روبروي دانشگاه صنعتي شريف-خيابان آزادي- تهران

۶۶٠۵۶٢١-١٢٠۶۶٠۵۶١١٩

٢٠٠

وزارت کار و امور اجتماعي

انجمن صنفی صنایع کنسرو ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, محمد حسن سامت , حسن علي صيرفي , هوشنگ باالزاده اعضای هیات مدیره  

مجيد پارساييهوشنگ باال زاده

۶واحد ٣ - طبقه ٨ - پالک - - خيابان سي و يکم - پايين تر از پل نيايش - خيابان سعادت آباد - تهران 

٨٨۶٨٩٨۵٨٨ -١۶٨٣٩٠٩٨٨۶٨٣٧۴۵

٨

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

iran_yps@yahoo.com

سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

شاهرخ, مصطفي جاوداني , عنايت اله موسوي , مجيد راهب , منوچهر منتظري , تورج محبوبي , سيد ناصر رئيسي , فرهاد بشارت اعضای هیات مدیره  
, خانم جهاد , دکتر فتاح پور , محمدرضا بوشهري , ظهيري 

شاهرخ زهيريفرهاد بشارت

٧پالک-خيابان نهم)-احمد قصير(بخارست -آرژانتين-تهران

٨٨۵۵۶٢۵١٨٨٧١٨٧٢۶

٣٠٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

انجمن تولیدکنندگان آب معدنی ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, آقاي اورنگ , وحيد هوشنگ نژاد , حسين مخبري , محمد علي بيگي , حيدر توکلي , فريدون درودي اعضای هیات مدیره  

جمشيد مغازه اي

١٠واحد - طبقه پنجم٣-پالک -کوچه دوم-خيابان نيلوفر- خيابان آپادانا- خيابان شهيد بهشتي-تهران 

٨٨٧۵٣۴٣۶-٧٨٨٧۶٩٩۶۵

١٧٠

وزارت تعاون

  شرکت تعاونی تولیدکنندگان صنعتی بیسکویت ،شیرینی وشکالت

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

پرويز, وحيد هوشنگ نژاد , رحيم توکلي , فريدون دررودي , رحيم نعمت پرور , علي سالک نژاد , علي موحد , يونس ژائله سعاآباداعضای هیات مدیره  
, مسعود شيخ عليزاده , بيوک 

علي موحديونس ژائله سعدآباد

١٠واحد - طبقه پنجم٣-پالک -کوچه دوم-خيابان نيلوفر- خيابان آپادانا- خيابان شهيد بهشتي-تهران 

٨٨۵٣١٧٢٠۶۶۴٨۵٣۶۵

٢۶٠ ١٣٨۵/١٢/١۴

 اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصوالت ومواد اولیه بیسکویت ، شیرینی وشکالت
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

رحيم نعمت, يونس ژائله , علي سالک نژاد , وحيد هوشنگ نژاد , حسين مخبري , محمد علي بيگي , حيدر توکلي , فريدون دررودياعضای هیات مدیره  
, پرويز بيوک , علي موحد , پور 

جمشيد مغازه اييونس ژائله سعدآباد

١٠واحد - طبقه پنجم٣-پالک -کوچه دوم-خيابان نيلوفر- خيابان آپادانا- خيابان شهيد بهشتي-تهران 

٨٨٧۵٣۴٣۶٨٨٧۶٩٩۶۵

٢۶٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.iranianacm.cominfo@iranianacm.com

انجمن صنفی صنایع بیسکویت،شیرینی وشکالت ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, مهدي محمدزاده , جواد مدلل , غالمحسين ارمغان , علي فاضلي , علي توکلي زاده , ابوالحسن خليلي , نعمت اهللا زمانياناعضای هیات مدیره  

محمدعلي فخارزادهابوالحسن خليلي

۴پالک -کوچه چهاردهم- خيابان پاکستان-خيابان شهيد بهشتي- تهران

٨٨٧۵۴٧٣٣٨٨٧٣٧۶١۴و٨٨٧۵۴۶٨٠

٢۶

وزارت تعاون

www.farda-oil.irinfo@farda-oil.ir

شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن ودانه های روغنی ایران

19



سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

جمال حسين زاده, عليرضا مروت پور , ابوالحسن خليلي , محمد رضا هاتفي مينايي , سيد مهدي آثاريان , سيد محمد رضا مرتضوياعضای هیات مدیره  
, مجيد قهرمانان , علي موحد , ولي اهللا داوودآبادي , بهمن دانايي , 

ابوالحسن خليليسيد محمد رضا مرتضوي

۴پالک -کوچه چهاردهم-خيابان پاکستان-خيابان شهيد بهشتي-تهران

٨٨٧۵۵١۴٨٨٨٧-٧۵۵٠٣٨

٢٢

وزارت کار و امور اجتماعي

کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

اعضای هیات مدیره  

رضا اخوان حيدريمحمد حسيني

١٠پالک-انتهاي خيابان شبنم-خيابان يکم-باالتر از ميدان کاج-سعادت آباد-تهران

٢٢٣۶٣٧٣٣-۴٢٢٣۶۴١٨٣

٢٠٠٠

وزارت علوم تحقيقات و فناوري

www.iranfoodnews.irifsta@yahoo.com

انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

صنایع نساجی، پوشاک و چرم و کفش

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

عباس, رضا حميدي , حسن کاردان , جمشيد بصيري تهراني , غالمرضا عليمرداني , عليمردان شيباني , محمد مروج حسينياعضای هیات مدیره  
,مير سعيد شمس زاده , محمد باقر کبيري , عليرضا حائري , محمود مجيب , محمود زيني , محمد جعفر شهاليي نژاد , مقصودي 

,بابک زمانيان , حسن نيلفروش زاده , حميد نويد , محمد علي عامري , شروين بادامچي , مصطفي حکيمي , سيد حسن صدرالغروي

جمشيد بصيري تهرانيمحمد مروج حسيني

١٨پالک - کوچه کندوان- مقابل استاد نجات الهي- خ انقالب-تهران

۶۶٧٠٠٠١٧-۶۶٧٠۵٧٧٠۶۶٧٠۵۴۵٠

۵٠٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران- وزارت کار و امور اجتماعي

١٣۴٠/٠٣/٠١

www.AITI.org.irinfo@AITI.org.ir

انجمن صنایع نساجی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

مسعود, مهرداد زآي پور , محسن اصفهانيان , شاهين فاطمي , خليل رحيمي , سعيد حسين زاده , محمد رضا ثالثي , محمود نبوي اعضای هیات مدیره  
, احمد صادقي قهرود , شابختي 

 مهندس مهدي يکتامحمود نبوي

۵ط ٣١ - پ - ک خسرو - خ استاد نجات اللهي- خ کريم خان زند-تهران

۴-٨٨٩٢١۴٩٣٨٨٩٢١۴٩۵

٣٠٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣۶٣/٠٣/٢٣

www.ITEMA.IRinfo@ITEMA.IR

اتحادیه تولید و صادرات نساجی ، پوشاک و چرم ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

صنایع شیمیایی،پتروشیمی،سلولزی،بهداشتی دارویی 

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمد ابراهيم, حسين منيري , فرزان گلچين , محمد حسين مغاره ئي , محمد حسن فقيه ايماني , عباسعلي اسالمي , سيد حميد حسينياعضای هیات مدیره  
, محسن فخاري , مدرس کمالي 

نيما اسالميحسن خسروجردي

طبقه اول١٠-پالک-خ نقدي- خ مفتح شمالي-خ دکتر بهشتي-تهران

٨٨٨۵٠٨٢۵٠-٨٨۵٠٨٢۶٧و۵۵-٨٨۵٠٨٢۴٩و٨٨۵١١۶١١

١۴۵

اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران

١٣٨٢/١١/٠۴

www.opex.irmail@opex.ir

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

ناصر ضيائي, محمد رضا لشکري , حبيب اله صالحي , هوشنگ کبريايي , داريوش محمود کاليه , عبدالصمد جعفري , مجيد روحي اعضای هیات مدیره  
, مصطفي داوري , 

ساقي باقري نيااحمد نيک روش

۵پالک -کوچه زاينده رود-خيابان پرديس-ابتداي مالصدرا-ميدان ونک- تهران

٨٨٠۴٨٨-٢٢٧٠۶٠٠١٧۶-٨٨۶٠٠١۶٨٨-٢۶٠٠١۶٠٨٨٠۴٨٨-٢٢٧٠۶٠٠١٧۶-٨٨۶٠٠١۶٨٨-٢۶٠٠١۶٠

١٠٠

وزارت کار و امور اجتماعي

١٣٧٧/٠۶/٠١

www.imdle.orgoffice@imdle.org

انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی،دندانپزشکی و آزمایشگاهی
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, جواد رجبي راد اعضای هیات مدیره  

جواد رجبي رادپرهام رضايي

١۴پالک -خيابان اراک شرقي - خيابان سپهبد قرني- تهران

٨٨٣١۶۶۵٢٨٨٣١۶۶۵٣

۴٣

www.irvpm-syn.cominfo@irvpm-syn.com

سندیکای تولید کنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, محمد شيرزادگان , خانم ايوت دانيال , علي اخوان , محمد حسين سامت , پيروز پروين اعضای هیات مدیره  

مجيد پارساييپيروز پروين

۶واحد ٣ - طبقه ٨ - پالک - - خيابان سي و يکم - پايين تر از پل نيايش - خيابان سعادت آباد - تهران 

٨٨۶٨٩٨۵١٨٨۶٨٩٨۵١

٠

iran_epa@yahoo.com

انجمن صنفی تولیدکنندگان اتانول ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,حسين عطاريان , محمد رضا سراج , ارسالن امتعلي , مسعود تقي گنجي , خسرو محموديان , عباس عباسي , حميد رضا مومنياعضای هیات مدیره  
, خسرو خسرواني

اکبر تواناحميدرضا مومني

٢٨۵پالک -بين مدرس وآفريقا-خيابان ظفر- تهران

٨٨٨٨۴٨١۴-٨٨٧٩٨٣١٠٨٨٨٨۴٨١۴-٨٨٧٩٨٣١٠

١١

وزارت کار و امور اجتماعي

ngotire.comirtireia.yahoo.com

 انجمن صنفی صنعت تایر

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, رحيم  ترابي , محمد رضا مونسان , هادي صاحب نسق , سيد محمد حسين رضوي نيا  , عيسي غريبي کليبر اعضای هیات مدیره  

مهندس عبدالرزاق کيانيعيسي غريبي کليبر

٣طبقه٢-شماره )-بخارست(خيابان احمد قصير-ميدان آرژانتين- تهران

٨٨٧۵٨٨٧-٧٢١١۵٨٨٧-٧٨٠٨۵٧۴٩۴٨٨٧۵٧۴٩۴ -٨٨٧۵٧٨٠٨

١٠٠٠

www.assoplast.comassoplast2010@yahoo.com-
info@assoplast.com

انجمن صنایع همگن پالستیک
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,احمد اسالميان , محمد عاليپور , کامران ياسري , غالمحسين دشتي , شمس الدين استوار , عباسعلي حسيني , ايرج اعتماد امامي اعضای هیات مدیره  
, رضا عليخان زاده , امير حسين خاتمي 

خانم وصاليايرج اعتماد امامي

طبقه ششم١٣-شماره -کوي ارمغان شرقي-خيابان آفريقا- تهران

٢٢٠۴٧١٩۵٢٢٠۴٧١٠١

٣٨

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.parmai.comparmai@tavana.net

انجمن تولیدکنندگان رنگ ورزین ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

خانم, آقاي عادل يزداني صفا  , حسن باقريان فرد , محمد علي مازندراني , محمد رضا رضاخان خواجه , محمد علي سفيدابياعضای هیات مدیره  
, آقاي محمود صادقي تهراني , آقاي حسن سيد حسن تهراني  , آقاي مسعود صادقي اصفهاني , معصومه حسينعلي ايزدي

شهال چپ نويس

طبقه چهارم١٢پالک -نبش خيابان ششم-خيابان دکتر فاطمي-تهران

٨٨٩۵٠۴١٣٨٨٩۶۶۴٩١

٢۵١

وزارت تعاون

www.taavonierang1@yahoo.com

شرکت تولیدکنندگان رنگ ومحصوالت وابسته به آن
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, پرويز مرادي , علي محمدي , علي محمد احمديان رشتي , فريدون دهخوارقاني , سيف اله ملکي , عباس خوشگرد اعضای هیات مدیره  

فريدون دهخوارقانيعباس خوشگرد

طبقه سوم٢١٢- پالک -بين خيابان بيستم وبيست ودوم -يوسف آباد-تهران

٨٨٧٢١٨۴٨٨٨٧٢۴٩٠۶

٠

وزارت کار و امور اجتماعي

www.iahci.iriahci@iahci.com

انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

بيژن, بختيار علم بيگي , ابوالفضل مسگرزاده , مسعود سزاوار ذاآريان , دآتر عباس مافي , سيد مصطفي مقدسي , علي نقيب اعضای هیات مدیره  
, آوروش منتصر , علي اآبر شعاري , اسماعيلي 

بختيار علم بيگيعلي نقيب

 طبقه اول شرقي٢٢نبش آوچه اميني پ -فلسطين شمالي نرسيده به زرتشت- تهران

٨٨٩٣٠٧٢١٠٠٩٨٢١٨٨٩٣٠٧٢۵

١٣٣

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣٧٩/٠٩/٠٨

www.dhci.orgwww.dhci.org

انجمن صنایع شوینده بهداشتی وآرایشی ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, محمد اسالمي پور , دکتر سعيد ميهن خواه , مهندس عباس براتي , باقر اثني عشري , ابوالفتح صانعي , سيد مجتبي معظمياعضای هیات مدیره  

دکتر علي پرديسسيد مجتبي معظمي

طبقه همکف٢-پالک -بن بست ثقه االسالم-نرسيده به خيابان کريم خان-خيابان استاد نجات اللهي- تهران

٨٨٩٠١٨۶٧٨٨٨٩١٢٣۶

١٢١

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣٨۵/٠٢/١٩

www.imtu.irinfo@parsmedic.com

اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, عبدالخالق رضايي , حسن آرياني , محمدرضا اسماعيل زادها , خالد روئين تن اعضای هیات مدیره  

احد مازوجيخالد روئين تن

طبقه سوم١٣-پالک - کوچه ليلي- خيابان ونک-ميدان ونک- تهران

٨٨٧٩١۶٠٠٨٨٧٩١۵٩٩

٢٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران

27



سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

عبدالرضا يعقوب, علي محمد امراللهي , احمد نيک روش , محمود اسماعيلي , ساقي باقري نيا , محمدرضا کمپاني , علي رضايي اعضای هیات مدیره  
, &#١۶٠۵;&#١۶٠٧;&#١۵٨٣;&#١۶١٠;محمد رضا محمد , امير عباس فرجاد , زاده 

 , ; ١ ۶ ١ ;&#٠ ١ ۶ ٠ ۶#&; ١ ۵ ٧ ۵#&; ١ ۵ ١ ;&#٨ ٧ ۵ ١ ;&#٧ ٨ ۶ ٠ ۴#&; ١ ١ ٧ ١#&

ساقي باقري نياعبدالرضا يعقوب زاده

۵واحد)-برج شهاب٢٣-(شماره -جهان آرا٣٣نبش کوچه )-جنوب به شمال(بزرگراه کردستان-تهران

٨٨٠٢٢٠٠١٨٨۶٣٧٧٨٣

٢۵

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣٨٩/٠٧/١٩

www.isomem.orginfo@isomem.org

اتحادیه تولید کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,شکراله معماريان , حميدرضا بهشتي , حسين سبحاني , پيام ديندوست , عليرضا مجد جباري , نهاله نراقي , سيد علي سبحانياناعضای هیات مدیره  
, حسن شکوهي 

نهاله نراقيسيد علي سبحانيان

۴طبقه ۵١-پالک -تقاطع سيبويه-خيابان شهيد قندي غربي-خيابان سهروردي شمالي-تهران

٨٨٧٣٨۴٣۵-٧٨٨٧٣٨۴٣۵

۵٣

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

www.siphi.orginfo@siphi.org

اتحادیه واردکنندگان دارو
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, مهدي وزيري , علي منتصري , محمود نجفي , جواد عازم , احمد شيباني اعضای هیات مدیره  

علي علمازادهاحمد شيباني

٢١واحد-ساختمان داروگستر٣-پالک -خيابان بيستون-ميدان دکتر فاطمي-تهران

٨٨٩۵٠٢٢۴-۶٨٨٩۵٠٢٢٧

٧٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

info@syndipharma.com

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, يحيي شمس , حبيب اله رمضانزاده , محمد نوروزي , خشايار کريميان , فرامرز اختراعياعضای هیات مدیره  

حسن فراهانيفرامرز اختراعي

٠واحد٣-طبقه ٢٣-پالک-ساختمان اسکو-کوچه اسکو-بين خيابان قدس و  وصال-ميدان انقالب-تهران

۶۶٩٧٨٨٨۶۶۶٩٧٨٨٩٨

٣۵

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.chempharsyndicate.cominfo@chempharsyndicate.com

سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی ، شیمیایی و بسته بندی دارویی
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, جواد جعفري , محمد بشري , حسن شکوهي , محمد مهدي احمدي نيا , عزيز فرخي , هادي شريف زاده , حميدرضا بهشتياعضای هیات مدیره  

آقاي ميرفخراييحميدرضا بهشتي

١۶واحد٢-طبقه -ساختمان ناشران-خيابان فخررازي-تهران

۶۶٩۵۶٩۵۶۶۶٩۶٣٧٩٠

٣٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.sifs.irinfo@sifs.ir

اتحادیه واردکنندگان مکمل های رژیمی ، غذایی ، ویتامینی و گیاهی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, مجيد مظفري گيالني , عليرضا مزيني , محمود الهواتان , ايرج عباسي , حسين مردان خاني , حيدر ذوالفقاري اعضای هیات مدیره  

ايرج عباسيحيدر ذوالفقاري

طبقه سوم غربي٢۵١-پالک -خيابان شهيد بهشتي نرسيده به پل مدرس-تهران

٨۵٠٠۶٨٨-٠٠۵٠٠۵٩٧٨٨٧٣٠٣٣٧

٠

وزارت کار و امر اجتماعي

info@paraffin202.com

انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان پارافین و مشتقات آن
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

لوازم خانگی،منزل و اداری

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, فرهاد رهنما , سعيد خليلي , مهدي اسپندياري , سيد اسماعيل حسيني , مرسل صديق , غالمحسين سامي , محسن خليلي اعضای هیات مدیره  

حبيب اله انصاريمحسن خليلي

٢/۵پالک- کوچه شهيد مبيني - خيابان صابونچي- ميدان تختي-خ شهيد بهشتي-تهران

٨٨٧۴۶٨٨٧-٨٣٩۴۴۵٧۶٨٨٧۴۴۴۶٣

١٢٠

اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران

١٣۶١/٠٢/٢٧

www.iranassociation.irinfo@iranassociation.ir

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمد حسين, محمد کريم دارابي ها , جمشيد نفر , سعيد شادکام , علي کاشاني پور , عليرضا عالميان , علي اصغر حاجي حيدري اعضای هیات مدیره  
, محمد الهوتي , زهتابچيان 

عليرضا عالميانعلي اصغر حاجي حيدري

۵طبقه ۵۴٧-شماره - ابتداي خيابان امير کبير-ميدان امام خميني-تهران 

٣٣٩٣۴٧٠٨٣٣١١٩٩١۵

۴۶

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.ipleasso.cominfo@ipleasso.com

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چرم ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,آناهيتا ميرستاري , عليرضا محسني , عليرضا عباسي , سهيل عابدي , انورپاشا باقرپور , حسن احمديان , سيد مجيد ميري مقدماعضای هیات مدیره  
, محمد علي اصالن بيگي

آناهيتا ميرستاريحسن احمديان

۴واحد٢-طبقه٣۶-پالک -خيابان سي و هفتم-خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-تهران

٨٨٠۶٨١٠١و٨٨۶١۵٧٩٧٨٨٠۶۴٩٨٩

٢٢٢

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.irfurnitureunion.irinfo@irfurnitureunion.ir

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

اعضای هیات مدیره  

محمد علي دادرسعباسعلي قصاصي

٢۵پالک-ميدان ونک- تهران

٨٨٧٧٠٠۴۴٨٨۶۶٣٠٩٩

٢٠

وزارت کار و امور اجتماعي

www.zariniran.cominfo@zariniran.com

انجمن صنایع چینی ایران

32



سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, لعيا رويايي , مصطفي رزازان , عليرضا بهبودي , محسن طاهري , کامران رفيعي , ناصر وطن چياعضای هیات مدیره  

داريوش پورسرتيپداريوش پورسرتيپ

١٨واحد٢۵-پالک-نبش خيابان فراهاني پور-خيابان نهم-خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-تهران

٨٨۵۵٣٧۵٣٨٨۵۵٣٧۵٣

٠

سندیکای تولیدکنندگان ظروف تفلون
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

صنایع دستی و فرش دستباف

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, مستانه شمس , رضا نبي پور , غالمعلي کريم زاده , حسن قدرتي , اصغر صادقي , محمد خدايي , سعيد اجتنابي اعضای هیات مدیره  

عبداله بهرامي

٢پالک-نبش کوچه يازدهم-خ مرودشت شمالي-سراي زيبا دشت-ابتداي بلوار دهکده المپيک- تهران

۴۴٧٠۴٨۶۵-۴۴٧٠۴٨٩١۴۴٧٠٢۴۵۴

٠

وزارت تعاون

www.union-carpet.com

اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

سيد, سيد جواد مختارزاده , عبداله پالسي , رضي ميري , مرتضي خدايي , مهدي سقطچي , محمد صادق زاده , اکبر هريسچيان اعضای هیات مدیره  
سيد, مرتضي مصطفايي , کيخسرو صبحه , هوشنگ فاخر , حسين ارسين , جواد درخشان , احمد کريمي , غالمرضا ناهيدي 
, مرتضي عراقچي

محمد صادق زادهاکبر هريسچيان

٩٨پالک-کوچه فراشباشي- خ خيام بازار پاچنار-تهران

۵۵۶١۴٢٢٩ - ۵۵۶٣۴٣۴٣۵۵۶٠٣٣٣۵

۵٠٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣۵٣/٠١/٠٢

WWW.CARPETEXPORTERS.IRINFO@CARPETEXPORTERS.IR

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, رشيد جعفري , جابر جعفري , روح االمين زينبي , هادي اصالحي , محمد بهاروند اعضای هیات مدیره  

محمد بهاروند

٧٩٩پالک-جنب درمانگاه تامين اجتماعي-ايستگاه ممتاز-خيابان فدائيان اسالم-تهران

٣٣٣٨١٠٨۴-۵٣٣٣٨١٠٩٠

٣٠١

اتحادیه مرکزی اتحادیه های استانی فرش دستباف روستایی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, سميه عسگري , يوسف قلي زاده , علي تعبدي , حسن پيکام , منوچهر عبدلي اعضای هیات مدیره  

منوچهر عبدلي

طبقه دوم١٣-پالک-ضلع شمال شرقي ميدان وليعصر

٨٨٩١٨۵۴۴-۵٨٨٩١٨۵۴۴-۵

١٣٠٠٠٠

وزارت تعاون

www.fihu.orgfihu@fihu.org

اتحادیه سراسری صنایع دستی ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

محصوالت معدنی و فلزات و صنایع فلزی،ریخته گری و متالوژی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,علي نصيري طوسي , فضل اله کاظم خاني , علي حمزه نژاد , اسرافيل احمديه , عبدالمجيد وکيل , عالءالدين مير محمد صادقي اعضای هیات مدیره  
, طاهر احمدي نژاد

کامران وکيلعالءالدين مير محمد صادقي

ساختمان شمالي١٧۵-پالک -نبش خ موسوي-خ طالقاني -تهران

٨٨٨١٠-٠٢١۵٨٨٣-٢٢٠٢١۴۶۵٣٣

١٧٠

اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران

١٣۶۴/٠١/٠١

www.irempa.cominfo@irempa.com

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, احمد ساده , علي وفيقي مطلق , پرويز خسروشاهي , محمد ابراهيم فروزنده , يوسف مرادلو اعضای هیات مدیره  

يوسف مرادلوعال الدين مير محمد صادقي

٣پالک -کوچه هفتم- خيابان نوبخت-خيابان آپادانا- تهران

٨٨٧۶٩٠۴٣٨٨۵٢٠٩۵۴

٨۴

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.ilzima.orginfo@ilzma.org

انجمن صنایع ومعادن سرب و روی ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,مهدي قلي زاده پاشا , منصور رشيدي , احمد رضا روحاني , محمد مسعود رستگار , رسول کفايي , نصراله محمد حسين فالحاعضای هیات مدیره  
, سيد تقي نعيمي , محمود يعقوبي عراقي , مسعود رواندوست , داود سپاسي , مهدي رحيميان , هراير شهبازيان 

عبدالحميد قديمينصراله محمد حسين فالح

۶واحد -طبقه اول ٢٠٠- خيابان بهار شمالي شماره - تهران

٨٨٨۴٨٧٣١

٩٠

وزارت کار و امور اجتماعي

www.iranfoundry.cominfo@iranfoundry.com

انجمن صنفی کارخانجات صنعت  ریخته گری ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

سعداله, رحيم پرنيا , مسعود عطاريان , منوچهر جنتي نيا , حميد فرخي نيا , منصور نامدارزندي , فرشيد اميريان , عباداله محمدولي اعضای هیات مدیره  
, عيسي اهللا وردي , اسفنديار سيفي , محسن طاليي مينايي , عليرضا تمدن , حسين پنداروند , بهمنش 

عباداله محمدولي

٧واحد۴- ط ١٧٢-پالک - خ هويزه- تهران

٨٨٧٣٩١٠١٨٨٧٣٩٢۵۴

١٠٠

معادن ايران.اتاق بازرگاني و صنايع 

١٣٨٨/١٢/١۶

www.jmeu.irinfo@jmeu.ir

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال،جواهر،نقره وسنگهای قیمتی ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,علي الماسي , محمد مجتهدزاده , طاهر احمدي نژاد , محمدرضا بهرامن , غالمرضا حميدي انارکي , عالء الدين ميرمحمد صادقي اعضای هیات مدیره  
, علي اصغر پورمند 

غالمرضا حميدي انارکيعالء الدين مير محمد صادقي

٢طبقه ٢۵-شماره -خيابان استاد نجات اللهي جنوبي-تهران

٨٨٨٩٣۵۶۵-٨٨٨٠-٨٨٨٠٧٧٩٩٨٨٩١١٧١٠۵٠٣٩

١۴۵

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.iranminehouse.cominfo@iranminehouse.com

خانه معدن ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

حامد, سامان اسماعيلي  , محمد يزداني  , رحيم رحيمي نژاد , بنيامين محمدسلطاني , کاوه فاضل بسطامي , اکبر لرپري زنگنه اعضای هیات مدیره  
, حکيمي رحماني

-اکبر لرپري زنگنه

٢واحد۵٣-پالک-نبش بهاران يک-جنب داروخانه دکتر يوسف زاده-چهارراه دريا-بلوار فرحزادي-شهرک غرب-تهران

٨٨۶٨١٨٨-٩٨٣٨٠۶٩٨٨٣٠

٢٢٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣٧٩/٠٨/٠٨

www.stoneassoc-ir.cominfo@stoneassoc-ir.com

آسا(انجمن سنگ ایران  )
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, شهرام کدخدايي , هومن تفضلي مطيع , مهدي پورصالح , حسن حسينقلي , ابراهيم جميلي اعضای هیات مدیره  

حسن حسينقليابراهيم جميلي

۵پالک-خيابان چهارباغ غربي-ميدان چهارباغ-خيابان جنت اباد-تهران

۴۴۴١٠۵۴١۴۴۴٢٠۴۴٠

٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های سرب و روی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

سيد محمد رضا, غالمرضا فالح نژاد , احمد محقق , هراير شهبازيان , حجت اله فاضلي , هوشنگ گودرزي , عل صباغ ثاني اعضای هیات مدیره  
, مجابي 

کيانوش حشمتيعلي صباغ ثاني

طبقه همکف٧-پالک-کوچه دوم-خيابان شهيد سرافراز-خيابان شهيد بهشتي-تهران

٨٨٧٣۶٩۵۵-٨٨٧٣۵٧٣۵

۶۵

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

سندیکای صنایع آلومینیوم ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, بهرام سبحاني , عباس نگارستاني , محمد رجايي , سيد رسول خليفه سلطاني , تقي بهرامي نوشهراعضای هیات مدیره  

سيد رسول خليفه سلطانيمحمد رجايي

٢واحد٢-پالک-کوچه شهيد ناصري-بعداز خيابان وحيد دستگردي-بلوار آفريقا-تهران

٨٨٧٠٨٠۶٣-۶۴٨٨٧٠٨٠۶۵

٧٠

وزارت کار و امور اجتماعي

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمد, غفار محمدزاده فدائئ پور , حبيب اله خوشدل نيکخو , سيد محمد ابويي مهريزي , مسعود کالنتر مجد , علي نصيري طوسي اعضای هیات مدیره  
, حسين عامري , نيکروز محمودي , رضا عظيمي تبريزي

مسعود کالنتر مجدعلي نصيري طوسي

٣طبقه۵-واحد١۵-پالک-کوچه حسيني نژاد-باالتر از سينما سروش-خيابان شريعتي-تهران

٧٧۶٠۴٠٧٧٧٧۶٠٩۵٨٢

٢۶

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولبیدن
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

وسایل نقلیه،قطعات،لوازم یدکی و خدمات حمل و نقل

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,حسين کاشاني , محمدتقي روشنايي , اميد مرادي , امان اله حيات داوودي , غالمحسين گلپرور , محمدسوري , محمدحسين داجمراعضای هیات مدیره  
, محمدرضا قائم مقامي  , اسماعيل اميران 

محمد سميعيمحمد حسين داجمر

طبقه سوم٢٣٧- پالك - ابتداي ايرانشهر- خ آريمخان زند- تهران

٨٨٨٣٧٧٢۶-٨٨٣٢٨٧-٨٨٣٢٨٧٩١۴٩٨٨٨۴١٠۶٨

١٠٢

اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران

١٣٨۴/٠١/٠١

WWW.IRANEMKA.COMinfo@irsou.com

اتحادیه مالکان کشتی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,کامران ايماني  , مسعود مستوفي  , محمد خليل مديري , حبيب اله محمودان  , ماشاء اله قاسمي نژاد , محمد تقي حسين زردوزاعضای هیات مدیره  
, رضا تنها , مهران شهرک فرد 

مريم يکتافخر محمدتقي حسين زردوز

۶٠پالک -کوچه شهيد نور محمد بيگ- بين وليعصر و وحدت اسالمي -خ مولوي-تهران

۵۵٣٧٣۴٨٢۵۵٣٩۵٧۶۶

٣٢

www.simpm.irinfo@simpm.ir

سندیکای تولیدکنندگان مجموعه وقطعات موتورسیکلت و دوچرخه ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, حسن چوپانکاره , سيروس غالمي , حسين طهوري , هاشم يکه زارع , علي ملک , سيد جواد دهنادي , نعمت اهللا پوستين دوزاعضای هیات مدیره  

احمد نعمت بخشپوستين دوز...  نعمت ا

۵Eواحد ۵- طبقه -  آفريقا٢٩ساختمان -مقابل گل فروشي بهرام-چهارراه جهان کودک-تهران

٨٨٧٩٣٩٧٠٨٨٧٩٣٩۶٩

١٩

  وزارت کارو امور اجتماعي

 www.ivma.irinfo@ivma.ir

انجمن خودروسازان ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

آيدين کاظم, اميد ملک , مجيد ورشوساز , عبدالهادي جابري پور , محمد رضا خشوعي , مهرشاد معين انصاري , اکبر لطافتي اعضای هیات مدیره  
, افروز شريفيان , عبدالهادي جابري پور , سلطاني  

بهروز دولتشاهي زنداکبر لطافتي

٣٠پالک - خيابان دانش کيان - نرسيده به خيابان زرتشت- باالتر از ميدان وليعصر- خيابان وليعصر- تهران

٨٨٩٣٧۴٨٢٨٨٩٠۵۶٠۴ و ٩-٨٨٩۴٧۶۴۶

١۶٢

وزارت کشور

www.saoi.irinfo@saoi.ir

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

آقاي, ايرج يزدان بخش , بهرام شهرياري , سيد احمد موسوي , سيد محمد بحرينيان , محمدرضا جعفري منش , محمد باقر رجالاعضای هیات مدیره  
, رضا رضايي , جعفر نصيري , فرهاد به نيا , محمود عبدالخالقي , علي اکبر جوان روح , غالمحسيسن بابازاده , رزمخواه 

محمدرضا نجفي منشمحمد باقر رجال

٢۶پالک-کوچه ششم-خيابان ويال-خيابان کريم خان-تهران 

٨٨٩٣۴٢١٩و٣٨٨٨٩١٩١٣-٨٨٨٩۵٣٢١و١٨-٨٨٩٣۴٢١۵

٧۴٠

وزارت کار و امور اجتماعي

انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, مهرداد جزايري , حسن عدلخواه , مير فيض فالح شمس , حسن کلهر , مجيد پرتوي اعضای هیات مدیره  

مسعود روحانيمجيد پرتوي

طبقه سوم-ساختمان بهاران-ميدان بهاران)خالد اسالمبولي(خيابان وزرا-تهران

٨٨٨٨٠٠٨۵٨٨٨٨٠٠٨۵

٣۴

اتاق بازرگاني و صنايع و معدن ايران

انجمن شرکتهای لیزینگ ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,همايون اسدي , حسين ناجي پور , حسين زماني , اسماعيل جانلو , سعيد زبرجدان , جواد سمساريلر , سيد حسين مير محد علياعضای هیات مدیره  
, فريد صفارزاده , يونس جاويد 

جواد سمساريلرسيد حسين مير محمد علي

٩۶پالک-خيابان شهيد ماليري پور-خيابان دکتر مفتح شمالي-ميدان هفت تير-تهران

٨٨٨٢٢٩٠۴٨٨٨٢٢۶٨٣

٣۴٨

وزارت کار و امور اجتماعي

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

چوب،کاغذ و صنایع وابسته

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, علي اصغر محمدي , مجيد پارسايي , حسين ابراهيمي فردويي , افشين پيرجاني , ابوالفضل روغني گلپايگاني اعضای هیات مدیره  

سيد طاهر شبيريابوالفضل روغني گلپايگاني

۴واحد۴٢٢-پالک ۵٨-نبش خيابان -باالتر از پمپ بنزين-خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-تهران

٨٨۶٠٧٨٩٩و٨٨۶٠٧٨٩٩٨٨٠٣١٩١۴و٨٨٠٣١٩١۴

١٧

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

حسين, سيد احمد اشرف آل طه , غالمرضا شجاع , علي مقاني , عباس ابوالفتحيان , بابک عابدين , عباس توکلي , مهرداد نبات چياناعضای هیات مدیره  
, قنبرزاده 

مهرداد نبات چيان

۴طبقه- جديد۴۶پالک-خيابان محمدي-خيابان استاد نجات اللهي-تهران

٨٨٩١۶١٣۵-٩٨٨٩١٩٣۴٧

۶٩

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.ipieu.cominfo@ipieu.com

اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

ماشین آالت و تجهیزات صنعتی،برق الکترونیک و مخابرات

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمد, هاشم نظام آبادي , عبدالرضا پروين , ميرخان آقا زاده , مصطفي کرباليي , محمدرضا پويشمن , محمد مهدي طوفاني نژاداعضای هیات مدیره  
, هادي اسفندياري , عليزاده برمي 

رضا پويشمنمهدي طوفاني نژاد

،ط اول٩۵تهران،خ شهيد بهشتي ،نرسيده به سهروردي،پالک

٨٨٧-٠٢١۶٩٢۶٨٨٧-١٠٢١۴۴٩۵٨

١٠٨

اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران

١٣٨٧/٠۶/٠١

www.satsa.ir info@satsa.ir

ستصا(انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران )

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, اصغر اميني , علي اصغر صلبي , فرهان پوآذري , ناصر آزادي , شهرام شريف زاده , حسين احمدي زاده , حبيب صميمي نژاداعضای هیات مدیره  

مجيد احمدي نياحبيب صميمي نژاد

١۴واحد - طبقه سوم١-پالک - کوچه دهم- خ مير عماد- خيابان مطهري- تهران

٨٨۵٠۵۴٨٨-٢٠۵۴٢٨٩۶-٨٨۵۴٢٨٩۶٨٨٧۵٠٧۵٧

٣٨

وزارت آار و امور اجتماعي

١٣٧٧/٠۶/٢۵

www.iranlighting.comairanlighting@gmail.com

انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنایی برقی در ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, عليرضا معتمدرسا , محمد افشارنژاد , حميدرضا شعباني , عبدالحسين بازرگان , حسن شکرريز اعضای هیات مدیره  

حسين حق بيان محمديعبدالحسين بازرگان

١٠پالک -خ عطا اله غربي-خ ارسباران-خ شريعتي- تهران

٢٢٨۶٠٨٠۶-٧٢٢٨۶٢۴١٣

١٢٧

www.iwcma.cominfo@iwcma.com

انجمن صنفی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمد باقر, محمد علي چمنيان , علي رحيم زاده راد , هوشنگ کشوري اصل , کامران مجدمنش , حسين رياضي , شاهرخ شيباني اعضای هیات مدیره  
, هوشنگ هادي پور , محمدرضا مهرابي بيان , نادر آتش بهار , نقشينه 

 شاهرخ شيباني

 طبقه پنجم٨٧۴ساختمان - مقابل ساختمان شماره يک شرکت  مخابرات ايران - خيابان شريعتي - تهران 

٨٨۵١١٨۶٨٨-٣۵١٣۶٧۵-٠٢١٨٨۵١٩۶٠٢١-٣٠

٨٢

تاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

١٣٧٧/٠۴/٣٠

www.telecomsyndicate.irtelecomsyndicate@yahoo.com

سندیکای صنعت مخابرات ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

مسعود اعرابي, جالل الدين محمودي , سيروس تاالري , سيد ذبيح اله طباطبايي , علي محمد ايزدي , مجيد صرافان , همايون مددي اعضای هیات مدیره  
, محمد حسن کاظمي , علي صفرعلي , کيهان دخت کاويانپور , 

سّيد ذبيح الّله طباطبائيسيروس تاالري

٣طبقه ٢-پالک -کوچه ي بهادري-خيابان قائم مقام فرهاني-ميدان هفت تير- تهران 

٨٨٨-٨٨٨٣٨٩٣١-٨٨٨٣١٩١٧۴٧۶٣٨٨٨٨٣٨۶٠٨

٠

وزارت کار و امور اجتماعي

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

سيروس رضا, غالمرضا ناصح , غالمرضا ناصح , مهندس علي اآبر سهيلي , مهندس محمود جنتيان , مهندس عوض محمد پارسااعضای هیات مدیره  
,مهندس حميد رضا صالحي , ناصر حيدري نسب , رهنما ... نصر ا, عليرضا خجسته , محمود رضا عبهري , ناصر شايان , مقدم 

, مهندس حميد رضا صالحي

حميدرضا صالحيمحمد پارسا

١٨۶پالک - بعد از تقاطع خيابان مفتح-خيابان مطهري-تهران 

٨٨٨٣١٩٩۴٨٨٨٢٨۵۵٨ و  ٩-٨٨٨۴٧٣۴٨

٣٣٠

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

١٣٧٩/٠۶/٠۵

www.ieis.irinfo@ieis.ir

سندیکای صنعت برق ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, مجيد وزوايي , محمود اصالني , خليل بهبهاني , اسداله صبوري , کريم مومني , شاپور مظفري , محمد مالکي اعضای هیات مدیره  

اصغر آرياني پورمحمد مالکي

١٧واحد۵-طبقه٣۴-پالک -خيابان گل نبي-خيابان پاسداران-تهران

٢٢٨٩۶٨٢٢٨٩-٠٧٧۶٠٧۶

٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.pgcsyndicate.cominfo@pgcsyndicate.com

سندیکای شرکتهای تولید کننده برق

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

علي اوسطي, احمد آقا اسفند آباد , سيد علي کهفي قانع , اسماعيل پور طاهريان , عباس ناصري , محمد جعفر محمد پور رودبارکياعضای هیات مدیره  
, جالل جاني , آشتياني 

احمد اقصاييمحمد جعفر محمد پور رودبارکي

۶٠۵واحد۶-طبقه -ساختمان سرو ساعي-جنب پمپ بنزين-نرسيده به پارک ساعي-خيابان وليعصر-تهران

٨٨٧٠١٠۵١٨٨٧٠١٠۵٢و٨٨٧٠١٠٣٢

٠

وزارت کار و امور اجتماعي

www.electicalpanel.orginfo@electicalpanel.org

انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,مجيد ماجدي , رامين دهنوي , مهدي زندنيا , سيامک جارچي , محسن ارجمند , داود اشتياقي , قاسم رحماني , علي محمد منصوري اعضای هیات مدیره  
, فضل اهللا فالح پور , مجيد عبدالهي , مجتبي باشي , سعيد نقوي , عبدالمجيد مختارزاده , عباس ابريشمي 

عباس ابريشمي دبير کميته طرح وبرنامهعلي محمد منصوري

۵ کوچه دوم پالک - خيابان نيرو - بعد از برق آلستوم -خيابان ستارخان-تهران

۴۴٢٧٣٠۵١  و۵٠۴۴٢٧٣٠۴۴- ٠٢١۴۴٢٧٣٠۴۵

٧٠٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣٧٧/١١/٠۵

www.iseei.orginfo@iseei.org

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, ابوالحسن عالئي , رحمت اله حامدي , حسين هاشمي , سيامک محمد شاهي , احمد ميزاخاني اعضای هیات مدیره  

سيامک محمد شاهياحمد ميرزاخاني

٧۴شماره-خيابان پيروزان جنوبي-خيابان هرمزگان٢-فاز-شهرک غرب-تهران

٨٨٧٣٣۴٣٢٨٨٠۴٧۶٣۴

١١

اداره ثبت شرکتها

انجمن صنایع موتور و ژنراتور ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

انواع مصالح ساختمانی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, سّيد علي محمد ابوئي مهريزي , عليرضا قدسي , سّيد حسن ميرکاظمي , غالمعباس عباسي , سيد عبدالرسول عدنانياعضای هیات مدیره  

آرش فرازسّيد عبدالرسول عدناني

٧ طبقه سوم واحد ٣٩۶پالک -خ سرافراز خ دوازدهم-خ بهشتي-تهران

٨٨٧۴۶٣٣۶٨٨٧۴۶٣٣٨

٩٣

وزارت کار وامور اجتماعي. اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران

١٣۵٢/٠٣/١۵

www.sandika.irinfo@sandika.ir

سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فوالدی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,قربانعلي غياث الدين , ابوالفضل اقباليون , علي اصغر جمعه ايي , سيد حسين سليمي , حسين نيويدي , عالءالدين ميرمحمد صادقي اعضای هیات مدیره  
, رحيم جامبر صادقيان

مظفر عليخانيعالءالدين ميرمحمد صادقي

طبقه سوم-ساختمان شمالي-اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران٢۵۴-شماره - خ طالقاني- تهران

٨٨٣١٨٣٧٨٨٨٣١٨۵٠٠

١٠٠

انجمن صنایع ومعادن گچ کشور
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, سعيد فرخي , قهرمان نيکجو , مختار کامکار , فريدون حدادي , رضا تحصيلي اعضای هیات مدیره  

محمد فرزادرضا تحصيلي

۴۴واحد-طبقه سوم-ساختمان سعيد-تقاطع خيابان فرصت-خيابان سميه-تهران 

٨٨٨۴٧٠٩٠٨٨٨۴٩٢٧۶

٢٣

وزارت کار و امور اجتماعي

انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرآالت بهداشتی
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

سایر اتحادیه ها و تشکل ها

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, مهندس فرزين انتصارياناعضای هیات مدیره  

سيدسعيد اماميفرزين انتصاريان

طبقه دوم۴- پالک - خيابان ابن سينا-خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي- تهران

٨٨١٠١١٩٢٨٨٧١٢١٨٢

٣٨٠

اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران

www.iranqms.cominfo@iranqms.com

 انجمن مدیریت کیفیت ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

فاطمه, مجيد راهب  , خسرو نوروزيان  , عبدالرضا يعقوب زاده طاري , دامون شعباني  , محسن حاجي بابا , بهروز زنگنه  اعضای هیات مدیره  
, رحمان پورقربان , حميد بهفر  , فريدون عسگريان دماوندي , اسكندر ستوده  , السادات ميرپور 

رحمان پور قربان بهروز زنگنه 

 غربي۶طبقه ١٠٢-پالک١١٠-ساختمان-بين خردمند جنوبي و ايرانشهر-خيابان کريم خان زند-تهران

٨٨٨٣٢۵٢٨٨٨٨۴۴٧٠٣و٨٨٨٣٢۵٢٣

٢٢٧

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.examie.cominfo@examie.com

انجمن صادرکنندگان صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,رضا امين فر , عبداالحد فرج زاده , محمدرضا کتابي , مسعود شيخ جبار کازروني , علي محمودي سراي , علي شمس اردکاني اعضای هیات مدیره  
, نجيه بروجردي 

علي شمس اردکاني

۴طبقه٢٢-شماره-خيابان هشتم-خيابان سرافراز-خيابان شهيد مطهري-تهران

٨٨۵٢۴۶٨٨٨-٣٧۵٢۴۶٣٨

٠

www.ibfiran.irinfo@ibfiran.ir

IBFتولید،خدمات و صادرات-مجمع ایران برای فردا ( )

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, شريف نظام مافي , فرزين انتصاريان , فرامرز خوش منش , صادق سميعي , مسلم عباسي اعضای هیات مدیره  

کيانوش امير يگانهمسلم عباسي

٢طبقه۴-پالک-بين خيابان هفتم و نهم -خيابان ابن سينا-يوسف آباد-تهران

٨٨٧٠۶١٩٢٨٨٧٢۵٩۴۴

٢۵

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

www.aisiran.cominfo@aisiran.com

جامعه ممیزی و بازرسی ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,ايرج نجفيان , حميدرضا ارجمندي , محمد علي اسماعيلي , حسن سياه مکون , سهيل مظلوم , جالل بهبهاني , سيد جعفر مرعشياعضای هیات مدیره  
, فرهادآزاد 

حسن سياه مکونسيد جعفر مرعشي

طبقه-موسسه مطالعات و بهره وري و مديريت منابع انساني-خيابان نهم-شهرک والفجر-خيابان ايرانشاهي-خيابان شيخ بهايي جنوبي-تهران
١١٢اتاق-همکف

٨٨۶٠۴٣۴۶-٨٨۶٠۴٣۴٧٨٨۶٠۴٣۴٧

٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, سيد عليرضا عزيزالهي , جمشيد بيژني , احمد بذلي , موسي بيات , ابراهيم عليخاه , سيد ذبيح اهللا هاشمي , عباس غفاري اعضای هیات مدیره  

عليرضا لعليمسعود همايون فر

ساختمان موسسه مطالعات و بهره وري و مديريت منابع انساني-خيابان نهم-شهرک والفجر-خيابان ايرانشاهي-خيابان شيخ بهايي جنوبي-تهران
ايران

٨٨۶٠۴٣۴٨٨-٨۶٠۴٣۴۵٨٨۶٠۴٣۴٩

٨۵٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمد صادق خوشنويس, روح اله صادق لو , سعيد داوري فر , عبدالحد فرج زاده , محمد رضا بلوراني , مصطفي خسرو شاهياعضای هیات مدیره  
, محمد حسن شادمهر , انصاري 

مهرداد باقريمصطفي خسرو شاهي

٢طبقه٩-پالک١٣-کوچه -خيابان قندي-خيابان سهروردي شمالي-تهران

٨٨٧۴٠١٨٨٨٨٧۴٠١٨٨و٨٨۵٠٧٠٠

۵٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.aics.irinfo@aics.ir

انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرحها

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, خسرو امير معتضدي , عبداله مقدم , عليرضا خزاعي , مهرداد معتمدي , سيد حسين سليمياعضای هیات مدیره  

جواد کسرويسيد حسين سليمي

٢۵۴شماره-خيابان طالقاني-تهران

٨٨٣١٨۵٠٠٨٨٨١٠۵٣٢و٨٨٨١٠۵٣١

۵٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.iran-investment.org

انجمن سرمایه گذاریهای مشترک ایرانی و خارجی
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, اقدس لطفي زاده , هوشنگ پلنگي , اکبر کنجکاو , خسرو توکلي , امير هوشنگ ايرايي , فتحعلي درويش , صفدر سالمي اعضای هیات مدیره  

فتحعلي درويشصفدر سالمي

١٠واحد٣-طبقه٢٣٧-ساختمان -نرسيده به پل مدرس-خيابان شهيد بهشتي)-آدرس دبيرخانه٢۵۴-(شماره-خيابان طالقاني-تهران

٨٨٧٣٧٧٣۶٨٨٧۵٢۵۶٨و٨٨٧٣۵٠٢٣

١٢٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

اتحادیه حق العمل کاران گمرکی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, علي موحد , حبيب اله انصاري , احمد پور فالح , رضا صحرايي , بهروز فروتن , محسن خليلي عراقي , علي اصغر توفيق اعضای هیات مدیره  

محمدرضا ممدوحيعلي اصغر توفيق

٣واح٢-طبقه٢۶-پالک-خيابان سهندکوچه متحيري-خيابان هويزه شرقي-خيابان سهروردي شمالي-تهران

٨٨۵۴۶٨٨٠٨٨٧۵٣٧۴٣و٨٨۵٢۴٧٠١و٨٨۵۴۶٨٧٩و٨٨٧۵٣٨٠١

١٧۵

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.iranadna.comiranadna@yahoo.com

انجمن دارندگان نشان استاندارد
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, پيمان خالفي , مهدي يوسفي , حميد اسالمي , محسن صفايي , عبدالرضا ميربها , حميدرضا محبي , آرش نجفي اعضای هیات مدیره  

حميدرضا محبيآرش نجفي

۴واحد٣-طبقه١-پالک-کوچه دايانا-خيابان مجتبايي-ميدان کتابي-خيابان شريعتي-تهران

٢٢٨٨٢۵۵٣٢٢٨٨٢-٠۵۵٣-٠

۵٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.iranecs.cominfo@iranecs.com

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

پژمان, حميد راحتي , ابراهيم مناجاتي , علي طالقاني , سيد ابوالقاسم هاشمي , عباسعلي اسالمي , کاميار فيلسوفي , ولي اله غالمي اعضای هیات مدیره  
, سعيد آقايي راد , ولي لطفي قهرودي , محسن جوکار دريس , اعتباري 

عليرضا بلوکيولي اله غالمي

١پالک-بن بست رياحي-خيابان نيروي انتظامي-خيابان شهيد خدامي-ميدان ونک-تهران

٢٠-٢٠٨٨٧٨٧٧١٩-٨٨٧٨٧٧١٩

٨٧

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣٨٧/٠٣/٢٢

www.airi.irsecretariat@airi.ir

اتحادیه صنایع بازیافت ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, سعيد جارودي , وحيد هاشم محالتي , سهراب کارگر , محمد اسماعيل قدس , مصطفي خدائي اعضای هیات مدیره  

محمد اسماعيل قدسمصطفي خدائي

۵واحد۵-طبقه٢٩-پالک-کوچه عزتي پور-کوچه زيتون-کوچه جواهريان-خيابان مطهري-خيابان پيامبر-بزرگراه ستاري شمالي-تهران

۴۴٠٠٩٨٠٩۴۴٠٠٩٨١٠

٣۶

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,پرويز قنبري , غالمحسن عابدي , علي رضا حسني , ناصر رحماني , ولي اله عبادي , مسعود غني زاده , محمد حسن احمدپوراعضای هیات مدیره  
, مهرداد ايوبي , سيد مرتضي افقه , ويدا محمدزاده 

ويدا محمدزادهمحمد حسن احمدپور

۴طبقه١٩-واحد٣٩٩-پالک-بين ايتگاه مترو و شادمهر-خيابان آزادي-تهران

٨٨٧۴١٠٠٨٨٨۵٣۶٧٠۵

٠

اصکابا(انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران  )
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,امين تارخ , مرتضي رزاق کريمي , محمد رضا سکوت , محمد سرير , فرهاد توحيدي , کامران ملکي , محمد مهدي عسگرپوراعضای هیات مدیره  
, ابراهيم مختاري 

محمد مهدي عسگرپور

٢٩پالک-کوچه سمنان-خيابان بهار جنوبي-خيابان انقالب-تهران

٧٧۵٢۵٩۶۶-٧٧٧۵٠۶١٠۶

۵٧٠٠

www.khanehcinema.irinfo@khanehcinema.ir

جامعه اصناف سینمای ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, فرشاد مقيمي , شهريار طاهرپور , عليرضا غالمي , سعيد خرقاني , محمد علي سبحان الهي , حسين عطايي , سيد حميد کالنترياعضای هیات مدیره  

سيد حميد کالنتري

٣واحد۴-پالک-کوچه هشتم-نبش پمپ بنزين گيشا-بزرگراه شهيد چمران-تهران

٨٨٣٣٣٣٧۴-۶٨٨۶٣۴٢۶٠

۵٢

نيروي انتظامي

انجمن بهره وری ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, روح اله شهيدي پور , پرويز درگي , حسن افتخاريان , محسن نصيري , پريسا پور شانياعضای هیات مدیره  

محسن نصيريپريسا پور شاني

١طبقه١٨-پالک۴-وحدت -خيابان شاهد-خيابان پيامبر شري-بزرگراه اشرفي اصفهاني-تهران

۴۴٠١۶٣١-٧٣٠۴۴٠١۶٣١-٧٣٠

٢۶

وزارت کار و امور اجتماعي

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, حميدرضا ياري , فرهاد کفائي پور , حبيب اهللا ماهوتي , رسول محققيان , سيد محمد سيدياعضای هیات مدیره  

مرتضي هاشميسيد محمد سيدي

۴٣طبقه فوقاني سالن - نمايشگاه بين المللي ايران-بزرگراه شهيد چمران-تهران

٢١٩١٢٨٢٧٢١٩١٢٨٢٧

٢١

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

WWW.IRANEXPOCENTERS.COM

انجمن نمایشگاه های ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

 خدمات

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمد, سيامک دولتشاهي , گودرز معنوي , عزت اله خواجه نوري , فرزام منوچهري , فرامرز مفتخر , محمدرضا انصارياعضای هیات مدیره  
عباس, علي صفر نور اله , شروين ابريشمي , سيد مهدي حسيني , قباد چوبدار , عليرضا کدخدائي  , محمد ابوطالبي , اميرزاده 

, دهنبي 

تاجيکستان, پاکستان , بنين , بنگالدش , بالروس , بحرين , امارات , افغانستان , ازبکستان , ارمنستان , اتيوپي , آلباني , آذربايجان 
,قرقيزستان , قبرس , عراق , عمان , عربستان , سوريه , سودان , سنگال , جيبوتي , زيمباوه  , ترکيه , ترکمنستان , تانزانيا , 

, يمن , هند , ونزوئال , نيجريه , نيجر , نخجوان , ليبي , لبنان , گينه استوايي , کوبا , کنيا , کره شمالي , قزاقستان 

)نايب رييس هيات حديره(فرامرز مفتخر )رييس هيات مديره(محمدرضا انصاري 

٣شماره .کوچه دوم- خيابان حسن سيف- ابتداي بلوار فرحزادي- ميدان صنعت-شهرک قدس -تهران

 ٨٨٣٧٣-٠٢١۵۶۵٨٨٠٩٠٢٧٨-٠٢١

٢٢٣

اداره کل سازمانهاي کارگري وکار فرمايي وزارت کار وامور اجتماعي

١٣٧٧/٠٩/١٢

www.iccair.cominfo@icca-ir.com

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, شهرام شيرمست , عليرضا علمي , عماد آبشناس , محمدرضا طاليي  , سيد محمد امين طالب شهرستاني , مسعود شنتيايي اعضای هیات مدیره  

مسعود شنتيايي

١١۶پالک -بعد از چهارراه سيبويه -خ دکتر قندي غربي-تهران خ سهروردي شمالي

٨٨۵٠١۴۵۵-٨٨۵٠۵٠١٣

٠

مجمع تشکل فناوری اطالعات و ارتباطات ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

مهدي, علي اضغر هاللي , سيد محمد رضا حسيني , امير رضا جليلي , مرتضي کوهنورد , محمد رضا طاليي , فريدون انتظارياعضای هیات مدیره  
, علي اکبريان 

محمدرضا طالييفريدون انتظاري

١۵پالک-کوچه حکيمي - خ پاکستان- خ بهشتي-تهران

٨٨۵٨٨-١١٧٢١۵٣٠٧۵١٨٨۵١١٧٢١

٩٧ ١٣٨٠/٠٧/١٠

www.uise.irinfo@uise.ir

اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, عارف الري يي , فرهاد نجفي , غالمرضا کيان مهر , احمد نصري مهاجري , هدايت گلکار اعضای هیات مدیره  

فرهاد نجفيهدايت گلکار

١٢پالک -کوي رضوان- خ شيراز جنوبي- تهران

٨٨۶١٧۵۶٣-۵٨٨۶١٣٨۵٩

١۴١

وزارت کار و امور اجتماعي

١٣٧۴/٠۵/١٨

www.aiaciran.orginfo@aiaciran.org

انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, ليال الريجاني , ابوالحسن شهراسبي , محمد حسين برخوردار , ويدا سينا , مسعود شنتيايي اعضای هیات مدیره  

حسين رفعتيمحمد حسين محبي

٣پالک -نبش رودسر) آبان جنوبي(خيابان شهيد عضدي - خيابان کريمخان زند- تهران

٨٨٩٣٧۶۶٠٨٨٩٣٧۶۵٨

٠

www.iitms.irinfo@iitms.ir

سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطالعات ایران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

اعضای هیات مدیره  

سيد هادي شيرازيابراهيم پورفرج

٣واحد۴- پالک- انتهاي خ پديدار- باالتر از چهارراه جهان کودک-خ آفريقا- تهران

٨٨٨٧٧٨٢۵-٧٨٨٧٨٣٠٢۵

٨٣

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع و گردشگري

www.itoa..irinfo@itoa.ir

جامعه تورگردانان ایران
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمود, محمد کبيري , محمد حسين ترابي , حميد حسيني , شاهرخ شيباني , محمد پارسا , حميدرضا صالحي , علي شمس اردکاني اعضای هیات مدیره  
, مسعود حجت , عليرضا کالمي , حسينعلي تراوت , رضا حسيني , احمد شکوري راد , ناصر حيدري نصب , جنتيان 

حميدرضا صالحيعلي شمس اردکاني

، طبقه سوم١٨۶تهران،خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، پالک

٨٨٣١٨۴٨٨٣١٨ - ٧٠۵٢۶٨٨٣١٨۴۵٧

۴٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣٨٩/٠٧/٢٠

www.fieei.cominfo@fieei.com 

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی و صنایع انرژی ایران
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