گروه بازرگانی تجارت طالیی
تخ
خی
اراهئد هنده د دهات د اتااد د  صصید صتردا د وارها د ود رت صد اتال
ح نق
خی
ازد آموزشد اتد منبعد یتبید وارها ،بتزاریتبید صتردا ،د  ملد ود  لد اتد رت صد 
دوست عزیز و ارجمند
سالم
امیدواریم فایل ارائه شده برای شما مفید واقع شود.
گروه بازرگانی تجارت طالیی با داشتن کادر مجرب و همچنین مجوز آموزش از سازمان فنی و حرفه ای و پروانه
کارگزاری امورگمرکی از گمرک ایران و با داشتن دفاتر همکار در کشور های چین ،ترکیه و آفریقای جنوبی ارائه
دهنده خدمات ذیل می باشد .خوشحال خواهیم شد که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم .
ترخیص کاال از گمرکات کشور به ویژه گمرک های اصفهان ،تهران(امام خمینی و شهریار) ،بندر عباس ،بندر خرمشهر
آموزش های تخصصی صادرات و واردات ،ترخیص کاال و ...
مشاوره در خصوص صادرات و واردات
مشاوره و اجرای پروژه های وارداتی(منبع یابی ،پرداخت و ترخیص کاال)
مشاوره و اجرای پروژه های صادراتی(بازاریابی صادرات ،حضور در نمایشگاه ،تهیه کاتالوگ ،ثبت برند و ترخیص کاال)
مشاوره در خصوص بازاریابی داخلی محصوالت (بخش بندی بازار ،سیستم تبلیغات ،مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه نرم افزار های مرتبط)
هماهنگی و اجرای پروژه های حمل و نقل ،ارسال و دریافت کاال از مبادی مختلف به ویژه چین ،کره ،اتحادیه اروپا و ترکیه

تهران :خیابان آفریقا ،باالتر از چهارراه اسفندیار ،نبش خیابان سعیدی ،پالک  ۶۵۱واحد۴
تلفن 12۶2212۵2۱5 :همراه11۶21۶۴51۶۴ :
اصفهان :خیابان حکیم نظامی ،حدفاصل کوی سنگتراش ها و چهارراه محتشم کاشانی ،پالک 951
تلفن 11۶1۱2۵۶1۶۱:تلفکس11۶1۱2۵۵۶11 :

همراه11۶215۱91۱1 :

یزد :صفائیه خیابان تیمسار فالحی روبروی پارک آزادگان کوچه بهار پالک  .2۶همراه11۶1۴921۴۵9 :
www.tepbusiness.ir
info@tepbusiness.ir

اطالعات تماس رایزنان بازرگانی
آدرس
AZ 1138, Sharifzade str., 269
Baku city, Azerbaijan Rep
EMBASSY OF THE I.R. Of
IRAN 245Melk
st,Muckleneuk, Pretoria
0181-P.O.Box 12546 Hatfield
0028 pretoria
EMBASSY OF THE I.R. Of
IRAN NO.1.Budaghian
st.komitas AVE. Yerevan
Armenia
EMBASSY OF THE I.R. Of
IRAN Afghanistan-kabol
Street shahre now-Crossing
Shirpoor
EMBASSY OF THE I.R. Of
IRAN NO. JL.Cokroaminoto,
Menteng Jakarta PustaIndonesia 10310
Via Nomentana, 361

ساعات کاری

روزهای کاری

پست الکترونیک

تلفن همراه

فاکس

تلفن

آدرس سایت اختصاصی

نام رایزن بازرگانی

کشور

71  الی9

دوشنبه لغایت جمعه

mnagizade@yahoo.com

+994516754651

+9941244330263

+994124327662

http://azerbaijan.tpo.ir/

محمدابراهیم نقی زاده

آذربایجان

18  الی10

دوشنبه لغایت جمعه

syadatnasab@tpo.ir

+27789730874

-

+27879451495

-

مهرداد سیادت نسب

71  الی9

دوشنبه لغایت جمعه

avedisians@tpo.ir
avadis1954@gmail.com

+37491237859

+37410230052

+37410280457

-

71 الی8

شنبه لغایت پنجشنبه

karimzadeh@tpo.ir
mkarimzadeh22@yahoo.com

+93792255352

+93202310919

+93202310920

71/03  الی1/03

دوشنبه لغایت جمعه

akamari 1969@gmail.com

+628561769698

-

71/03  الی8/03

دوشنبه لغایت جمعه

mohraz_1351@yahoo.com
mohammadrazi@tpo.ir

+39-3270670791

78  الی9

دوشنبه لغایت جمعه

seihoonmail@gmail.com

71/03  الی8

دوشنبه لغایت جمعه

78  الی9

)( وقت ایران

1

جنوبی

2

هامایاک آودیس یانس

ارمنستان

3

http://afghanistan.tpo.ir/

محمدرضا کریم زاده

افغانستان

4

+622131931391
+622131931378

http://indonesia.tpo.ir/

انور کمری

اندونزی

5

+3906 - 86328492

+3906-86328485-7

http://italy.tpo.ir/

محمد راضی

ایتالیا

6

+375297334352

+375173355323

+375173355300-2

http://belarus.tpo.ir/

علیرضا سیحون

بالروس

7

nematitpo@gmail.com

+92-3458256321

0092-35874633

+92-2135369167

-

مراد نعمتی زرگران

پاکستان

8

دوشنبه لغایت جمعه

rkhormali@gmail.com

+99363801735

+99312349448

+99312349361-4

http://turkmenistan.tpo.ir/

رحمت اله خرمالی

ترکمنستان

9

71/03  الی8

دوشنبه لغایت جمعه

zadboom@tpo.ir
zadboom@turktpo.com

+905334155661

+903124661705

+903124680573

-

حمیدزادبوم

ترکیه

11

71  الی8

دوشنبه لغایت جمعه

asman1382@gmail.com

+216-53968003

+216-71793177

+216-71848305
+216-71792578

http://tunisia.tpo.ir/

مجید قربانی فراز

تونس

11

70  الی4

دوشنبه لغایت جمعه

seyedlink@outlook.com

+86-13260123091

+861065322959

+8613260123091

http://china.tpo.ir/

سید رضا سیدآقازاده

)چین (پکن

12

41a Starovilenski trakt St.
MINSK,REPUBLIC OF
BELARUS 220012
EMBASSY OF THE I.R. Of
IRAN NO.81, dhahrah-eIran, clif, karachi
EMBASSY OF THE I.R. Of
IRAN Address:Tehran St.
Magtymguly Ave.Aşgabat.
EMBASSY OF THE I.R. OF
IRAN-Tehran Avenue –
No.10-(06700) KavaklidereAnkara Box: 06700
EMBASSY OF THE
I.R. Of IRAN Islamique d,
iran rue-drbernier-place
Pasteur, tunis, tunisie.
EMBASSY OF THE I.R. OF
IRAN No. 13, Dong Liu Jie,
San Li Tun , Beijing , China ,
Post Code:100600
Consulate General of
I.R.Iran in Shanghai , 17 west
Fuxing Road , Shanghai ,
200031, China
No7, Pokrovsky Blvd,
Moscow. 109028

70  الی4

دوشنبه لغایت جمعه

dehghani@tpo.ir
tpo.dehghani@yahoo.com

+8613585927047

+862164336826

+862164332997-8

http://shanghai.tpo.ir/

علی دهقانی

71/03  الی8/03

دوشنبه لغایت جمعه

taraz_iran@yahoo.com
parand@tpo.ir

+79168563679

+74959173418

+74959172442
211 : داخلی

http://russia.tpo.ir/

EMBASSY OF THE
I.R. Of IRAN BaghdadAssalehieh-code Area 222-19
street

71  الی8

یکشنبه لغایت
پنجشنبه

+9647700055151-3

-

+9647700055152
+9647700055151
+9647700055153

http://iraq.tpo.ir/

02122025268

آفریقای

ردیف

iraq@tpo.ir

www.tepbusiness.ir

چین
)(شانگهای

13

فرهاد پرند

روسیه

14

ناصر بهزاد

عراق

15

03136251016

اطالعات تماس رایزنان بازرگانی
آدرس

ساعات کاری

روزهای کاری

پست الکترونیک

تلفن همراه

فاکس

تلفن

آدرس سایت اختصاصی

نام رایزن بازرگانی

کشور

P.o Box:3155, Ruwi, Postal
Code:112, Sultanate of Oman

71  الی8

یکشنبه لغایت
پنجشنبه

abdolkhani_tpo@yahoo.com

+96897440021

+96824696888

+96824696947

http://oman.tpo.ir/

عباس عبدالخانی

عمان

16

71/03  الی9

دوشنبه لغایت جمعه

ad.iranpanah@gmail.com

+77756001484

-

+77172265359

http://kazakhstan.tpo.ir/

آنه دوردی ایرانپناه

قزاقستان

17

71  الی8

دوشنبه لغایت جمعه

mrtz.dln@gmail.com

+254701947309

-

+254202344215

http://kenya.tpo.ir/

مرتضی دیالن

کنیا

18

71  الی8

دوشنبه لغایت جمعه

ssajjad1391@gmail.com

+96-171423758

+96-11738150

+96-11738140

-

لبنان

19

71  الی8/03

دوشنبه لغایت جمعه

m_rezaeepur27@yahoo.com

+84936245480

+84238232120

+84238232068-9

http://vietnam.tpo.ir/

محسن رضایی پور

ویتنام

21

71/03  الی1/03

دوشنبه لغایت جمعه

bamiri_h@yahoo.com

+919643055329

-

+911142477786

-

حسین بامیری

هند

21

71/03  الی8/03

شنبه لغایت پنجشنبه

habibzadeh.anvar@yahoo.com

+9647700245189

-

+9647700245189

http://kurdistan.tpo.ir/

انورحبیب زاده

Embassy of the Islamic
Republic, A.Tokpanvoa, str,
23, Akbulak-3, Dis. Astana,
Kazakhstan.
Villa Golestan, L R. NO.2951,
Lower Kabete Rd, Nayrobi,
Kenya P.O.Box 49170-00100
EMBASSY OF THE I.R. Of
IRAN 4th floor.saab
Bldg.Opposite cinema
concord. Next gas station.
Verdun st.Beriut. lebanan
EMBASSY OF THE I.R. Of
IRAN NO 54 TRAN PHU
street, Hanoi-vietnam
EMBASSY OF THE I.R. Of
IRAN -India New delhi110001

 بختیاری126 محله-سلیمانیه
81  شماره41 تازه خیابان

سیدمحمدحسین سجاد
نژاد

ردیف

اقلیم
کردستان عراق

22

.  لینک رایزنان بازرگانی قابل دسترسی می باشدwww.tpo.ir  الزم به ذکراست کلیه اطالعات رایزنان بازرگانی در پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس

02122025268

www.tepbusiness.ir

03136251016

