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 گروه  بازرگانی تجارت طالیی

د هئارا تخصصید صتردا د وارها د ود رتخیصد اتالد د هنده د دهات د اتاا   

حملد ود نقلد اتد رتخیصد د ،ازد آموزشد اتد منبعد یتبید وارها ،بتزاریتبید صتردا   
ارجمند و دوست عزیز  

سالم    

       .ه شده برای شما مفید واقع شودفایل ارائ امیدواریم

 حرفه ای و پروانه و موزش از سازمان فنیآوز مج کادر مجرب و همچنینه بازرگانی تجارت طالیی با داشتن گرو

ه بی ارائآفریقای جنو چین، ترکیه ودفاتر همکار در کشور های  و با داشتن ایران از گمرک کارگزاری امورگمرکی

 . باشد. خوشحال خواهیم شد که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم ذیل می دهنده خدمات

 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               

https://tepbusiness.ir/services/customs-clearance-services
https://tepbusiness.ir/product-category/education-courses
https://tepbusiness.ir/services
https://tepbusiness.ir/services/import-to-iran-service
https://tepbusiness.ir/services/export-services
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وزارت بازرگانی
سازمان توسعه تجارت ایران   

سامانه مدیریت اتحادیه ها و تشکل های صادراتی       

دفتر امور بنگاه ها   

اطالعات اتحادیه ها و تشکل های صادراتی استانی
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

آذربایجان شرقی
فاکس  تلفننام تشکلردیف

۵٢۵٢٢۵٣-٠۴١١انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي استان آذربايجان شرقي ٠۴١١-۵٢۶۵۴٠۶ ١

۵٢۶٠٨٠٨-٠۴١١اتحاديه توليد کنندگان و صادرکنندگان چرم آذربايجان شرقي ٠۴١١-۵٢۶١٧٠٠ ٢

آذربایجان غربی
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٣۴۵۵۶٠۶-٠۴۴١اتحاديه ملي محصوالت آشاورزي ايران شعبه آذربايجان غربي ٠۴۴٣-١۴۵١٩٨٨ ١

اردبیل
فاکس  تلفننام تشکلردیف

۶۶٣٠٠١٣-٠۴۵١اتحاديه صادرکنندگان توليدات کشاورزي استان اردبيل ٠۴۵١-۶۶٣٠٠۴۵ ١

استان سیستان و بلوچستان
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٣٢٢٢۶١١-٠۵۴١اتحاديه شرکتهاي تعاوني مرز نشينان استان سيستان و بلوچستان ٠۵۴٣٢٢-١۶٠٨٨ ١

٣٢٢۵۶٨٨-٠۵۴١انجمن خرماي استان سيستان و بلوچستان ٠۵۴٣٢٢-١۵۶٨٨ ٢

ایالم
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٣٣٣٢٢٨١-٠٨۴١اتحاديه صادرکنندگان استان ايالم ٠٨۴٣٣-١۴٩١٨١ ١

بوشهر
فاکس  تلفننام تشکلردیف

گروه واحدهاي صنعتي،صادراتي،کشاورزي و کنسرسيوم خرماي استان
٣۵٣٨۶٩٣-٠٧٧١بوشهر ٣-٠٧٧١۵٣٧٨٨۶ ١

تهران
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٨٨٨٢۶۵٩٠اتحاديه صنف طال ، جواهر ، نقره ، سکه وصراف تهران ٣- ٨٨٨۴١٩٣١ و٩-٨٨٨١٠٠٣٧ ١

٣٣٩٩٧٣۴٠انجمن صنفي کارفرمايان صنعت طال ، جواهر و نقره تهران ٣٣١١٢٠٣١ ٢

خراسان رضوی
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٧۶٢٠١٧٢-٠۵١١اتحاديه صادرکنندگان خراسان رضوي ٠۵٧-١١۶۵٠٨٨۴-۵ ١

٨۵١٧٧٣۶-٠۵١١اتحاديه تعاونيهاي بين المللي بازاريابي و صادرات ٨۵١١٩٩٠-٠۵١١و٨۵٣٣۶۶۶ ٢

٨۴۴٨٠٩٢-٠۵١١اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي ٨۴٠٣٩۶٣-٠۵١١و٨۴۴٨٠٢٢و٨۴۴٨٠٩٢ ٣

٢٢١١٩٩۶-٠۵١١اتحاديه صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک خراسان رضوي ٠۵٢٢١١٩٩-١١۶ ۴

٨۵۴۴٢١٩-٠۵١١اتحاديه صنفي صادرکنندگان فرش دستباف خراسان رضوي ٠۵٨-١١۵۴۴٢١٩ ۵

٢٢٢۶٧٨۵-٠۵١١اتحاديه حق العملکاران گمرکي استان خراسان رضوي ٠۵٢٢-١١۵٣٣۴١ ۶

٣
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

فاکس  تلفننام تشکلردیف
٨۵١۵٢٢٧-٠۵١١اتحاديه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوي ٠۵٨-١١۵١۵٢٩٧ ٧

٧۶۵٧٨٣١-٠۵١١اتحاديه صادرکنندگان و توليدکنندگان آرد استان خراسان رضوي ٧۶١٧٨٩٢-٠۵١١و٧۶٢٩۵۵٩ ٨

خراسان شمالی
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٢٢٣٣٣١۵-٠۵٨۴اتاق تعاون استان خراسان شمالي ٠۵٨۴-٢٢٣٣٣١۵ ١

٢٢٣۶٧۶٣-٠۵٨۴تشکل صادراتي خراسان شمالي ٠۵٨۴-٢٢٣۶٠٧٩ ٢

۵٢٢۴٠٧۴-٠۵٨۴شرکت تعاوني مرزنشينان دهستان راز ٠۵٨۵-۵٢٢۴۶۵٢ ٣

خوزستان
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٣٢٢٩٧۵۵-٠۶٣٢اتحاديه صادرکنندگان خشکبار شعبه خوزستان ٠۶٣٢٢٩٧-٣٢۵۵ ١

۴۴٧۴٢۴۴-٠۶١١اتحاديه صادرکنندگان اهواز ٠۶١١-۴۴٧۴٢۴۴ ٢

سمنان
فاکس  تلفننام تشکلردیف

۴۴۶۴٠٠٩-٠٢٣١اتحاديه صادرکنندگان استان سمنان ٠٢٣١-۴۴۶۴٠٠٢ ١

فارس
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٢٢۶٣٢٠٠-٠٧١١شعبه استان فارس- اتحاديه ملي محصوالت کشاورزي ايران  ٢٢-٠٧١١۶٢-٣٢٠١ ١

٢٢٨٨٧١٠-٠٧١١انجمن توليدي صادراتي فرآورده هاي شيرين بيان ايران ٢٢٨٨٧١٠-٠٧١١ ٢

٢٣۴۶٣٣١-٠٧١١اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي فارس ٢٣-٠٧١١۴۶٢٠٠ ٣

٢٢۴٧٠۶٨-٠٧١١اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف فارس ٢٢-٠٧١١۴٧٠۶٧ ۴

۶٢٩۴١٠٢-٠٧١١اتحاديه صادرکنندگان خشکبار و خرما فارس ۵

قم
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٧٧٧٧١٩۵-٠٢۵١اتحاديه صادرکنندگان فرش شعبه استان قم ٧٧٧۴٩۴٩-٠٢۵١و٧٧٧٧١٩۵ ١

٧٧٧٧١٩۵-٠٢۵١اتحاديه صادرکنندگان استان قم ٧٧٧۴٩۴٩-٠٢۵١و٧٧٧٧١٩۵ ٢

گیالن
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٢٢۵۴٣١۶-٠١٣١اتحاديه صادرکنندگان استان گيالن ٢٢-٠١٣١۵۵۶۴٧ ١

لرستان
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٣۵١۴۴۵١ ۶۶٢ ٩٨ +)لپکو(تشکل  تعاوني توليد کنندگان و صادر کنندگان لرستان + ٩٨ ۶۶٣ ٢۵٠٣٠۵٣-١ ١

۴
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

فاکس  تلفننام تشکلردیف
٢۶٠٢٧۵۵-٠۶۶٢شرکت حمايت از توليدکنندگان صنعت کشاورزي بروجرد ٢۶٠٨٠٢١-٠۶۶٢و٢ ٢

٢٢٣١٨١۴-٠۶۶١اتحاديه صادرکنندگان استان لرستان ٠۶۶٢٢٣١٨١٣-١ ٣

مازندران
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٢٢۵۵٠۶٣-٠١۵١اتحاديه صادرکنندگان مازندران ٠١۵٢٢-١۵٠۶٣ ١

مرکزی
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٣٢٨٠٧٠۶-٠٨۶١و٢٢٢٧١١٧اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزي ٢٢٧٢٠٢٠-٠٨۶١و١ ١

٢٢١۵۶٧٠-٠٨۶١انجمن گالوانيزه  کاران استان مرکزي ٠٨۶٢٢١-١۵۶٧٠ ٢

همدان
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٨٢۵۴۵٨٠-٠٨١١انجمن صادرکنندگان استان همدان ٨٢-٠٨١١۶٧٠٠۵ ١

یزد
فاکس  تلفننام تشکلردیف

۵٢۴۶۵۶٩-٠٣۵١اتحاديه صادرکنندگان استان يزد ٠٣۵١-۵٢۴۶۵۶٧ ١

کردستان
فاکس  تلفننام تشکلردیف

۶۶۶٩۴٨۵-٠٨٧١اتحاديه صادرکنندگان استان کردستان ٠٨٧١-۶۶۶٩۴٨۵ ١

۴٢٢٠٨۶٧-٠٨٧۵اتحاديه صادرکنندگان شهرستان بانه ٠٨٧۵-۴٢٢٠٨۶٧ ٢

٣۴٧٣۴۴۵-٠٨٧۵اتحاديه صادرکنندگان شهرستان مريوان ٠٨٧۵-٣۴٧٣۴۴۵ ٣

کرمان
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٢۴۴۶٢٧٨-٠٣۴١انجمن توسعه صادرات سنگ هاي تزئيني استان کرمان ٠٣۴٢-١۴۴۶٣۴۴ ١

٢۴۵٣۴۶۵-٠٣۴١انجمن ملي خرماي کرمان ٢۴۴۴١٨٩-٠٣۴١و٢۴۵٩١۵٣ ٢

کرمانشاه
فاکس  تلفننام تشکلردیف

٨٢۶٠٩٩٠-٠٨٣١اتحاديه صادرکنندگان نخود استان کرمانشاه ٨٢-٠٨٣١۶١٨۵١ ١

٨٢٢٨١۶١-٠٨٣١اتحاديه صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه ٨٢٢٨١٣١-٠٨٣١ ٢

۵
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

آذربایجان شرقی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمود باغبان, حسين سبزي , سعيد جوادزاده , ناصر انزلي چي , جواد اعتماد , تقي قيصري اردهائي  , محمد علي نجاري کهنموئياعضای هیات مدیره  
, اورندي 

مهندس قيصريمحمد علي نجاري کهنموئي

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز۶۵-شماره-خيابان ارتش شمالي-تبريز

٠۴١١-۵٢۶۵۴٠۶٠۴١١-۵٢۵٢٢۵٣

۶٢

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.eaesea.orginfo@eaesea.org

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان آذربایجان شرقی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,علي علي يبگي , محمود دباغ زاده کارگر , امير حسن زاده , يوسف جعفريان , مهدي اميني , محمود دباغي صدر , مسعود بنابيان اعضای هیات مدیره  
, فريدون محمد تقي زاده , احمد امير کاظمي , جليل کفشدوزاني شريفي , علي رضا طلوعي 

سعيد معصوميمسعود بنابيان

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز۶۵-شماره-خيابان ارتش شمالي-تبريز

٠۴١١-۵٢۶١٧٠٠٠۴١١-۵٢۶٠٨٠٨

٢١٩

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.ea-leather.cominfo@ea-leather.com

اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم آذربایجان شرقی

7
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

آذربایجان غربی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

اعضای هیات مدیره  

امير صادقيشكور علي پور

٩۴اروميه، خيابان آاشاني، آوي آيوان، پالك 

٠۴۴٣-١۴۵١٩٨٨٠۴۴٣-١۴۵۵۶٠۶

١٢٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.ofexunion.cominfo@ofexunion.com

اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران شعبه آذربایجان غربی

8
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

اردبیل

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

عزت, فرهاد صفري , ابراهيم جنتي , داور نعمتي مقدم , ودود صريحي , علي شيرزاد , براتعلي قضائي نياري , رسول رضائياناعضای هیات مدیره  
, بهروز آزادي , بکروي اردبيلي 

ودود صريحيرسول رضائيان

طبقه همکف-ساختمان قبلي شرکت شهرکهاي صنعتي اردبيل-شهرک صنعتي شماره يک

٠۴۵١-۶۶٣٠٠۴۵٠۴۵١-۶۶٣٠٠١٣

٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.apeuap.ireuoap@yahoo.com

اتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان اردبیل

9
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

استان سیستان و بلوچستان

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, محمد امير حق شناس , لطيف خوئي , خداداد ريگي , محمد براهوئي , محمد حسين شهنوازياعضای هیات مدیره  

محمد براهوئيمحمد حسين شهنوازي

۶نبش اميرالمومنين -خيابان اميرالمومنين-زاهدان

٠۵۴٣٢٢-١۶٠٨٨٠۵۴٣٢٢٢-١۶١١

٠

اداره کل تعاون استان سيستان و بلوچستان

اتحادیه شرکتهای تعاونی مرز نشینان استان سیستان و بلوچستان

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

الل, عبدالحميد ريگي , غالم محمد ريگي , محمد خدابخشي , محمد علي نشاطي , امان اله شهنوازي , عبدالحکيم ريگي مير جاوهاعضای هیات مدیره  
, مهدي مسعودي , اصغر آزادي , عبدالواحد ريگي , سمت اله ريگي , محمد بلوچ زهي 

امان اله شهنوازيعبدالحکيم ريگي مير جاوه

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن زاهدان-خيابان شريعتي-زاهدان

٠۵۴٣٢٢-١۵۶٨٨٠۵۴٣٢٢-١۵۶٨٨

٠

انجمن ملي خرماي ايران-اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.zccim.cominfo@zccim.com

انجمن خرمای استان سیستان و بلوچستان

10
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

ایالم

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

اعضای هیات مدیره  

فرزاد فيض الهي

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران-بولوار مدرس-ايالم

٠٨۴٣٣-١۴٩١٨١٠٨۴٣٣٣٢٢٨١-١

٨١

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

اتحادیه صادرکنندگان استان ایالم

11
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

بوشهر

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, غالمعلي ايزدي , سيد علي اصغر موسوي , ابوالقاسم کاووسي , حسين پارسا اعضای هیات مدیره  

عبدالصمد شريفيحسين پارسا

۵٠٣واحد-مجتمع زيتون-خيابان مطهري-بوشهر

٣-٠٧٧١۵٣٧٨٨۶٣-٠٧٧١۵٣٨۶٩٣

٣۵

سازمان جهاد کشاورزي

گروه واحدهای صنعتی،صادراتی،کشاورزی و کنسرسیوم خرمای استان بوشهر

12
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

تهران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمد, آيت محمد ولي , علي اآبر آاظمي علي اآبر , مهرداد مظفريان , سيد قوام الدين امين , مهدي طاهر حكاك , احمد وفادار اعضای هیات مدیره  
, آشتي آراي 

احمد وفادار

١٨۶پ - بين فرصت و ايرانشهر- خ سميه- تهران

٣٨٨٨٢۶۵٩٠- ٨٨٨۴١٩٣١ و٩-٨٨٨١٠٠٣٧

۴٠٠٠

وزارت بازرگاني

١٣۴١/٠١/٠١

WWW.TGJU.IR

اتحادیه صنف طال ، جواهر ، نقره ، سکه وصراف تهران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, رحيم پرنيا , اسفنديار صيفي , حسين پنداروند , مجيد فرجي , صفرعلي محمد ولي , علي پنداروند , عباداله محمدولي اعضای هیات مدیره  

حسين پنداروندعباداله محمدولي

١٨پالک-طبقه اول-پاساژ اعتضادي-کوچه تکيه دولت-روبروي بازار بزرگ-خيابان پانزده خرداد-تهران

٣٣١١٢٠٣١٣٣٩٩٧٣۴٠

١٠٠٠

اداره کار و امور اجتماعي

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال ، جواهر و نقره تهران

13

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

https://tepbusiness.ir


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

خراسان رضوی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

اعضای هیات مدیره  

سيد مسعود علويمحمود سيادت

٣٩پالک - اقاقيا يک١٧-بهار -بلوار سجاد-مشهد

٠۵٧-١١۶۵٠٨٨۴-۵٠۵٧-١١۶٢٠١٧٢

١٩٠ ١٣٨۴/٠٢/١۵

www.kheu.irinfo@kheu.ir

اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, آقاي آذري , آقاي باقري , آقاي رضايي , آقاي حسني , آقاي صابري , مجتبي مالئکه , امير اصفهاني , محمد مهدي بناء رضوياعضای هیات مدیره  

امير اصفهانيمحمد مهدي بناء رضوي

٣٠۴واحد-مجتمع تجاري آسيا-چهارراه لشگر-مشهد

٨۵١٧٧٣۶-٨۵١١٩٩٠٠۵١١-٠۵١١و٨۵٣٣۶۶۶

٢٠

اداره تعاون مشهد

mbrazavi@yahoo.com

اتحادیه تعاونیهای بین المللی بازاریابی و صادرات
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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 صفري, حميد براتيان , فرهاد سحرخيز , حسين يزدان بخش , علي آبساالن , محمد حسين رستميان , حميد بابازاده خراسانياعضای هیات مدیره  
, مهندس خطيب , محمد مهدي رضايي , خانم مهندس کالکي , يزد 

محمد حسين رستميانحميد بابازاده خراساني

٢۵پالک١٠-راهنمايي-خيابان راهنمايي-احمدآباد-مشهد

٨۴۴٨٠٩٢-٨۴٠٣٩۶٣٠۵١١-٠۵١١و٨۴۴٨٠٢٢و٨۴۴٨٠٩٢

٢۵

اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران

www.uetse.ir

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, مريم بني عامري , علي اصغر عدالتيان عليپور , حسين زين العبدين زاده , سيد تقي گرجي نيا , ماشاءاله پيري اعضای هیات مدیره  

ماشاءاله پيريماشاءاله پيري

٣طبقه۶۶-پالک٣-نبش شهيد کامياب-بلوار راه آهن-مشهد

٠۵٢٢١١٩٩-١١۶٠۵٢٢١١٩٩-١١۶

٠

اتحادیه صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک خراسان رضوی
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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 

, فريده رشيدي , حميد مسافرنژاد , محمد راستگو , زهرا امامي , هادي مخملي اعضای هیات مدیره  

زهرا اماميهادي مخملي

طبقه فوقاني چاپ بعثت٢٨-ابتداي ملک الشعراي -چهارراه بيسيم-خيابان بهار-مشهد

٠۵٨-١١۵۴۴٢١٩٠۵٨-١١۵۴۴٢١٩

٧۵

سازمان بازرگاني خراسان رضوي

www.khcarpet.irinfo@khcarpet.ir

اتحادیه صنفی صادرکنندگان فرش دستباف خراسان رضوی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, محمد حسن رستم زاده , عباس شادکي , سيد عليرضا اشرفي , سيد مرتضي سردار قندچي , محمود غفوري اعضای هیات مدیره  

سيد مرتضي سردار قندچيمحمود غفوري

٩۴پالک-مقابل درب خروجي گمرک-بلوار راه آهن-مشهد

٠۵٢٢-١١۵٣٣۴١٠۵٢٢٢-١١۶٧٨۵

۴۵

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

kcc2000@yahoo.com

اتحادیه حق العملکاران گمرکی استان خراسان رضوی
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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 

, فرهاد سحر خيز , آقاي احتشام , جواد رضايي , آقاي غفارزاده , علي شريعتي , آقاي علويزاده , علي ساالري , غالمرضا ميري اعضای هیات مدیره  

سميه شفيعيغالمرضا ميري

۵٣پالک۵-و٣بين عنصري-خيابان عنصري-مشهد

٠۵٨-١١۵١۵٢٩٧٠۵٨-١١۵١۵٢٢٧

۴٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.iransaffronunion.comsafffronunion@gmail.com

اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, علي خدابخشي کنگان , محمود شهرکي , محمد علي قناد , سهراب مطيع , حامد حاجي طاهري , فرامرز فتحي , حسن حسيني اعضای هیات مدیره  

فرامرز فتحيحسن حسيني

۵١پالک-خيابان آپادانا-بلوار سازمان آب-مشهد

٧۶۵٧٨٣١-٧۶١٧٨٩٢٠۵١١-٠۵١١و٧۶٢٩۵۵٩

٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.kfis.irinfo@kfis.ir

اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان آرد استان خراسان رضوی
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

خراسان شمالی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, مهديه بويه , فيروز عليزاده , سيد محمد علوي , قربانعلي اعتمادي , طاهره فيروزياناعضای هیات مدیره  

قربانعلي اعتماديطاهره فيروزيان

٣٧٩پالک -جنب مجتمع فيروز-خيابان قيام-بجنورد

٠۵٨۴-٢٢٣٣٣١۵٠۵٨۴-٢٢٣٣٣١۵

١٢

www.otagnk.coo.irotagtnk@yahoo.com

اتاق تعاون استان خراسان شمالی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, صادق فياضي , نورمراد يزداني , حيدر حيدريان , محمد فرح اندوست , حسين کرمي , محمد صمدي اعضای هیات مدیره  

بهرام صمديمحمد صمدي

ساختمان اتاق بازرگاني-طبقه اول٧٧۵-پالک-ميدان قيام-خيابان امام خميني غربي-بجنورد

٠۵٨۴-٢٢٣۶٠٧٩٠۵٨۴-٢٢٣۶٧۶٣

١۶۵

سازمان توسعه تجارت ايران

stc_iran@yahoo.com

تشکل صادراتی خراسان شمالی
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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 

, نصراله عصمتي , نصراله حميدي , فرامرز ريحاني , قربانعلي مقصودزاده , محمد ولي رحمانياعضای هیات مدیره  

فرامرز ريحاني

روبروي بانک صادرات-خيابان امام خميني-دهستان راز-بجنورد

٠۵٨۵-۵٢٢۴۶۵٢٠۵٨۴-۵٢٢۴٠٧۴

٠

شرکت تعاونی مرزنشینان دهستان راز
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

خوزستان

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

طاهر, محمد دارمي , سيد عبدالرضا آلبوشوکه , سيد مصطفي حجت نژاد , احمد ميرهاشمي , يعقوب خضري , حسين رئيسي اعضای هیات مدیره  
, سيد سلمان موسوي , کامل شيرازي , ظاهري 

آقاي قاسم آبادآقاي حسين رييسي

قمي ساختمان اداره بازرگاني طبقه دوم... ميدان آيت ا- شادگان 

٠۶٣٢٢٩٧-٣٢۵۵٠۶٣٢٢٩٧-٣٢۵۵

۶١

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.khuzestandates.irinfo@khuzestandates.ir

اتحادیه صادرکنندگان خشکبار شعبه خوزستان

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, کيامرز صادقي , ناظم حشمت فر , حميد مهاوي , کاظم مهاوي اعضای هیات مدیره  

هميانون کوت زادهشهال عموري

٩٨پالک-خيابان هفتم غربي-کيانپارس-اهواز

٠۶١١-۴۴٧۴٢۴۴٠۶١١-۴۴٧۴٢۴۴

۶٠

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

سمنان

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,محمد حسين عصادر حسيني , حامد اميني هراتي , علي اصغر جمعه اي , مجيد بخشنده , سهراب حکيم زاده , سعيد ترکمان دهنوياعضای هیات مدیره  
, حميد علوي 

عبد الحميد دربانيانسعيد ترکمان دهنوي

ساختمان اتاق بازرگاني - خ ميرزا کوچک خان- شهريور١٧بلوار-سمنان

٠٢٣١-۴۴۶۴٠٠٢٠٢٣١-۴۴۶۴٠٠٩

٣٢

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣٨۴/٠٧/١٢

torkaman@tebplastic.ir

اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

فارس

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,پرويز درويشي , علي اصغر سهرابي , اسماعيل سهيل , يوسف تخت دار , فرخ فواکه , مصطفي ايوبي فر , هادي حنائي جهرمي اعضای هیات مدیره  
, مهدي منفرديان , عبدالحسن مؤذن 

, آذربايجان , عراق , عمان , امارات 

الهه نتيجه برهادي حنايي جهرمي

١٩١پالک -کوچه ژاندارمري-خيابان حافظ شمالي-چهارراه حافظيه - شيراز

٢٢-٠٧١١۶٢٢-٢٠٧١١-٣٢٠١۶٣٢٠٠

۴٢

farsfruit.cominfo@farsfruit.com

شعبه استان فارس- اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران 

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, فيض اله احمدي , سياوش جاويدي , حسين کمالي , احمد شکري پور , منصور آزادي , عبدلرسول ترکماني اعضای هیات مدیره  

الهام فکوري فردعبدالرسول ترکماني

١٩١پالک -کوچه ژاندارمري سابق-خيابان حافظ شمالي-شيراز

٢٢٨٨٧١٠-٢٢٨٨٧١٠٠٧١١-٠٧١١

۶ ١٣٨۴/٠٢/٠۴

shirinbayan86@gmail.com

انجمن تولیدی صادراتی فرآورده های شیرین بیان 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 

, پرويز حيدري , حميدرضا سروش مقدم , ساسان فروتن , عليرضا صادقي نيا , عبدالحميد راهدار , سيد مرتضي سيف زادهاعضای هیات مدیره  

عبدالحميد راهدارسيد مرتضي سيف زاده

طبقه سوم- اتاق بازرگاني شيراز- نرسيده به خيابان خيام-خيابان زند-شيراز

٢٣-٠٧١١۴۶٢٣-٢٠٠٠٧١١۴۶٣٣١

۶٠ ١٣٨١/٠٩/١٩

www.fates.irinfo@fates.ir

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی فارس

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, غالمرضا مفرحي , مهدي جوانمردي , محمود عرفانفر , محمدعلي ديده روشن ,  حميدرضا ذواالنواري  اعضای هیات مدیره  

زهرا ساعيانحميدرضا ذواالنواري

طبقه دوم - پاساژ پارس- روبروي بانک سپه مرکزي- خيابان زند-شيراز

٢٢-٠٧١١۴٧٠۶٢٢-٧٠٧١١۴٧٠۶٨

۵٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

١٣۶۴/١٢/٢٨

fcpea.carpetf@yahoo.com

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف فارس
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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 

, يشه ÷محمد جواد قناعتاعضای هیات مدیره  

محمد صادق حميديان جهرمي

٣٧١پالک ١۴ -کوچه - خيابان ولي عصر- خيابان قصرالدشت- شيراز 

٠٧١١-۶٢٩۴١٠٢

٠

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

قم

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, کاوه نوري کوپائي , جواد کاظمي , احمد شجاع فرد , رضا محمد بيگي , ابوالفضل رجبيان اعضای هیات مدیره  

سعيد قدوميابوالفضل رجبيان

اتاق بازرگاني قم-جنب آتش نشاني٣٣-بعد از کوچه - خرداد١۵بلوار -قم

٧٧٧٧١٩۵-٧٧٧۴٩۴٩٠٢۵١-٠٢۵١و٧٧٧٧١٩۵

٧٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

qomcarpet@yahoo.com

اتحادیه صادرکنندگان فرش شعبه استان قم

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, محسن سعيديان , علي خاکي , حسن آقاجاني , سيد محمد حاج حسيني , ابوالفضل رجبيان اعضای هیات مدیره  

سعيد قدوميابوالفضل رجبيان

اتاق بازرگاني قم-جنب آتش نشاني٣٣-بعد از کوچه- خرداد١۵بلوار-قم

٧٧٧٧١٩۵-٧٧٧۴٩۴٩٠٢۵١-٠٢۵١و٧٧٧٧١٩۵

٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

اتحادیه صادرکنندگان استان قم
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

گیالن

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

سياوش, مير سعيد گراگوئي , ايرج محبوبي , سيد اصغر حسين زاده , سيد وحيد اسماعيلي , قاسم رضائيان , علي يوسفي مقدماعضای هیات مدیره  
, غالمي 

علي يوسفي مقدم

٣طبقه -ساختمان فارس-خيابان گلها-درب غربي استانداري-خيابان معلم-رشت

٢٢-٠١٣١۵۵۶۴٢٢-٧٠١٣١۵۴٣١۶

۶٧

کميسون تشکلهاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

اتحادیه صادرکنندگان استان گیالن
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

لرستان

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, علي کردي اعضای هیات مدیره  

علي کردي

بروجردخيابان تختي نبش کوچه شيخ الملوکي- ايران لرستان

+ ٩٨ ۶۶٣ ٢۵٠٣٠۵٩٨ +٣-١ ۶۶٣ ٢۵١۴۴۵١

٣٧٠

..بازرگاني و-صنايع ومعادن-وزارت تعاون

١٣٨۴/٠٢/٠١

info@lepcoo.com

لپکو(تشکل  تعاونی تولید کنندگان و صادر کنندگان لرستان )

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

حبيب زرعي, سعيد هدايتي , ناصر هوشيار , محسن يگانه آسيابي , محمد علي هاشمي , علي محمد چرخکار , حميد شاه حسينياعضای هیات مدیره  
, روزبهاني 

حميد شاه حسيني

٨٠شماره-خيابان عالمه بحرالعلوم-بروجرد

٢۶٠٢٧۵۵-٢۶٠٨٠٢١٠۶۶٢-٠۶۶٢و٢

١١٠

اداره ثبت شرکتها

www.hemayatco.irinfo@hemayatco.ir

شرکت حمایت از تولیدکنندگان صنعت کشاورزی بروجرد
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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 

سام, خداداد غياثوند , رضا خواجوي , عزيزاهللا سپهوند , جمشيد رونقي , محمد جمشيدي , حميدرضا رضايي , احسان دارايي اعضای هیات مدیره  
, سپهدار کوشکي , ابراهيم اسفندياري , محسن ساکي , محمدي 

غالمرضا دارايياحسان دارايي

-جنب شرکت تعاوني همسفر-خيابان شريعتي-خرم آباد

٠۶۶٢٢٣١٨١٣٠-١۶۶٢٢٣١٨١-١۴

۵٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.ireu.irdaraie.ehsan@yahoo.com

اتحادیه صادرکنندگان استان لرستان
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

مازندران

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

رضا رفيعي, علي محمد معتمدي , محسن قلي نژاد , ابوالفضل مستشرق , اسکندر وحدت , احمد اصغري , نصير عمرانيان محمدياعضای هیات مدیره  
, فرد 

حسن جاهدنصير عمرانيان محمد

ساختمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن-بلوار جام جم-ساري

٠١۵٢٢-١۵٠۶٣٠١۵٢٢-١۵۵٠۶٣

١٧٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

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

مرکزی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

,محمد حسن حبيبي , باسم آزدو , محمد نوري قيماسي , علي رضا مهدي نيا , فرشيد شاه محمدي , ولي ملکي , حميدرضا احمدياعضای هیات مدیره  
, مسعود زنديه 

ولي ملکيحميدرضا احمدي

۴طبقه-جنب کوچه ارشاد-روبروي سازمان انتقال خون)-راه آهن سابق(خيابان شهيد شيرودي-اراک

٣٢٨٠٧٠۶-٠٨۶١و٢٢٧٢٠٢٠٢٢٢٧١١٧-٠٨۶١و١

۶٧

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.estm.irinfo@estm.ir

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, بابک رهنما , بهزاد توجه , عباس عباسي , عليرضا عنايتي اعضای هیات مدیره  

عباس محموديعليرضا عنايتي

١۴واحد۶-طبقه-مجتمع اداري ايرانيان- متري ملک١٧خيابان -اراک

٠٨۶٢٢١-١۵۶٧٠٠٨۶٢٢١-١۵۶٧٠

١٠

وزارت کار و امور اجتماعي استان مرکزي

www.galvanizer.irinfo@galvanizer.ir

انجمن گالوانیزه  کاران استان مرکزی
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

همدان

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمود, خليل شهباز , مسعود توتونچيان , محمد اردستاني , امير اسالميه , منوچهر رضايي , حميدرضا رهبر , حميرضا بطحائياعضای هیات مدیره  
, رستمعلي نيروي فرد , فرامرزي 

نعمت اله اخضريسيد حميد رضا بطحائي

١۶واحد٣-طبقه-ساختمان فدک-ابتداي خيابان پاستور-ميدان آرامگاه بوعلي-همدان

٨٢-٠٨١١۶٧٠٠۵٨٢-٠٨١١۵۴۵٨٠

۴٠

اداره کل امور اجتماعي استان همدان

١٣٨١/٠٢/٠٨

www.expohamedan.irexportsassembly @ yahoo. com

انجمن صادرکنندگان استان همدان
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

یزد

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, فرهنگ آقا بزرگي , سيد محمد حسيني المدرسي , محمدرضا مازاد اتابکي , محمود امانت يزدياعضای هیات مدیره  

علي توکلي حسين آبادمحمد امانت يزدي

٣۵پالک-سراي اعراب-خيابان قيام-يزد

٠٣۵١-۵٢۴۶۵۶٧٠٣۵١-۵٢۴۶۵۶٩

١٠٠

www.yazdexportersunion.cominfo@yazdexportersunion.com

اتحادیه صادرکنندگان استان یزد
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سازمان توسعه تجارت ايران سامانه مديريت اتحاديه ها و تشکل هاي صادراتي

کردستان

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

محمد, شوزب جباري , سيد حسن فتحي , رفيق حسيني , وهبي ادمن , جواد وزيري تبار , توفيق رحيمي , محمد علي فيض مقدماعضای هیات مدیره  
, عمر کنعاني , کيوان زنگنه , جهاني 

محمد علي فيض مقدم

روبروي مجتمع خدماتي بهزيستي سالمندان-خيابان جام جم-سنندج

٠٨٧١-۶۶۶٩۴٨۵٠٨٧١-۶۶۶٩۴٨۵

٧٠٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣٨٢/٠٧/٠١

www.kte-union.comInfo@Kte-union.com

اتحادیه صادرکنندگان استان کردستان

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, محمد اميني , عطا نامدار , مسعود علي محمدي , ابراهيم فقيهي , نجم الدين قادري , ناصر سليمي اعضای هیات مدیره  

ناصر سليمي

روبروي پاساژ نويدي)-ره(خيابان امام -بانه

٠٨٧۵-۴٢٢٠٨۶٧٠٨٧۵-۴٢٢٠٨۶٧

۵٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

اتحادیه صادرکنندگان شهرستان بانه
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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 

محي الدين محموديان, هيوا کياني , محمد نيکبخت , احمد آرژند , محمد شريف سالم , شهاب ادمن , عبداله وطن دوست , وهبي ادمن اعضای هیات مدیره  
, محمد فتاحي , جمال احمدي , 

کاظم رحيميان

ساختمان پرديس-مرز باشماق-مريوان-کردستان

٠٨٧۵-٣۴٧٣۴۴۵٠٨٧۵-٣۴٧٣۴۴۵

٢٠٠

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

اتحادیه صادرکنندگان شهرستان مریوان

34

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

https://tepbusiness.ir


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

کرمان

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, علي اصغر مقصودي  , عبدالرضا تحسيني , احمدرضا نيک طبع اطاعتي  , محمد آيت اللهي موسوياعضای هیات مدیره  

عبدالرضا تحسينيمحمد آيت اللهي موسوي

۶طبقه ٣١-پالک۶-کوچه شماره-خيابان شهيد بهشتي-کرمان

٠٣۴٢-١۴۴۶٣۴۴٠٣۴٢-١۴۴۶٢٧٨

٢۵

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

١٣٨٧/٠٩/٠٢

www.ksassociation.cominfo@ksassociation.com

انجمن توسعه صادرات سنگ های تزئینی استان کرمان

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, نادر وطن خواه , رضا فاطمي , محمد امينيان , يوسف سجادي , مصطفي عامرياعضای هیات مدیره  

سيد ابراهيم علويمهدي ايراني کرماني

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کرمان-نرسيده به بيست متري نادر-بلوار جمهوري-ميدان آزادي-کرمان

٢۴۵٣۴۶۵-٢۴۴۴١٨٩٠٣۴١-٠٣۴١و٢۴۵٩١۵٣

٨٧

www.kermanpda.com

انجمن ملی خرمای کرمان

35

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

https://tepbusiness.ir


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

کرمانشاه

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, قادر پارسا , ناصر مرادي , بيژن شيروئي , سيد اکبر مير بيگي , يداله باباخاني اعضای هیات مدیره  

يداله باباخاني

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان کرمانشاه-روبروي باسکول فريد-بلوار دولت آباد-خيابان سوم غالمان جنوبي-کرمانشاه

٨٢-٠٨٣١۶١٨۵٨٢-١٠٨٣١۶٠٩٩٠

۵۶

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان کرمانشاه

yadolah_babakhani@yahoo.com

اتحادیه صادرکنندگان نخود استان کرمانشاه

دبیر  رییس  
آدرس پستی 

فکس   تلفن  
پست الکترونیکیوب سایت 

مرجع صادر کنند مجوز   

بازارهای صادراتی 

تعداد اعضا تاریخ تاسیس 

, جعفر جعفري , حسن برومند فر , پژمان اميدي , علي جعفري , شهريار باوند پور , ايرج نوري اعضای هیات مدیره  

علي جعفريايرج نوري

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کرمانشاه۵٣۵-شماره-کرمانشاه بلوار شهيد بهشتي

٨٢٢٨١-٨٢٢٨١٣١٠٨٣١-٠٨٣١۶١

۵۶

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

krccim.org

اتحادیه صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه
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