
ااعضایی هھھھيیئت نمایندگانن ااتاقق باززررگانی٬، صنایع٬، معاددنن وو کشاووررززیی تهھھراانن 

 

» ددستورر جلسه وو غائبيین جلساتت هھھھيیئت نمايندگانن «

()حامد ووااحدیی 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
نامم شرکت وو يا ساززمانن:تجاررتت االوند» 
88785578تلفن: ٬، - 4 ططبقه 19- پپ 31آآددررسس:ميیداانن آآررژژاانتيین- خيیابانن ززااگرسس- نبش خيیابانن » 

(نمایندهه بخش خصوصی)يحيیي آآلل ااسحاقق //ررئيیس ااتاقق 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
88720461 ٬، فکس:7- طط82- شماررهه 21آآددررسس:خيیابانن خالد ااسالمبولی- ررووبروویی خيیابانن » 
5-88723801تلفن: ٬،  ale_eshagh@tccim.irآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)محمد نهھھاووندیانن //ررئيیس ااتاقق باززررگانی ووصنایع وومعاددنن اایراانن 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
88830063آآددررسس:خيیابانن آآیت هللا ططالقانی-نبش فرصت -ااتاقق باززررگانی وو صنایع وومعاددنن اایراانن ٬، فکس:» 
88308325تلفن: ٬،  m.nahavandian@iccim.irآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)محمد صاددقق مفتح //معاوونن ووززیر//نایب ررئيیس ااتاقق 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
١۱۶آآددررسس:بلواارر کشاووررزز - خيیابانن شهھھيید ناددرریی - جنب کوچه حجت ددووست - پالکک » 
88967067تلفن: ٬،  mofateh@irib.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)عالء ميیرمحمد صاددقی//نایب ررئيیس ااتاقق تهھھراانن 
نمایندهه بخش :معدنن» 
88502747 ٬، فکس:171- ساختمانن 185آآددررسس:خيیابانن ددکتر شهھھيید بهھھشتی- مابيین سهھھرووررددیی وو ميیداانن تختی- پالکک » 
88755031تلفن: ٬،  alasadeghi@yahoo.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)سيید حميید حسيینی //عضو هھھھيیئت ررئيیسه ااتاقق تهھھراانن 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
22222944 ٬، فکس:8-ططبقه 3آآددررسس:خخ ميیردداامادد- خخ کاززرروونن شمالی- پشت پمپ بنزین- خخ نيیک رراایی- پپ » 
22222922تلفن: ٬،  hhosseini@meraatgr.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)محمد حسيین برخورردداارر //عضو هھھھيیئت ررئيیسه ااتاقق تهھھراانن 
نمایندهه بخش :صنعت» 
44195507تلفن:  ٬، 44195500- شرکت سامم االکتروونيیک - فاکس: 7- پپ 49 جاددهه مخصوصص کرجج- خخ 14آآددررسس:کيیلومتر » 

(نمایندهه بخش خصوصی)محمدمهھھدیی ررااسخ 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88723801-5تلفن:  ٬، 5- ااتاقق باززررگانی وو صنایع وو معاددنن تهھھراانن - ططبقه 82- پالکک 21آآددررسس:خيیابانن خالدااسالمبولی -ررووبروویی خيیابانن » 

 

خدماتت االکتروونيیکی ااتاقق 

  

  

خطوطط خبریی 

 

ااتاقق تهھھراانن 

ااتاقق هھھھايي اايراانن 

بيین االملل 

ااخبارر ااقتصاددیی 

 

ددیگر خدماتت 

 

ااتاقق شهھھرستانن هھھھا 

ااتاقق هھھھایی مشترکک 

ااططالعاتت کشورر هھھھایی جهھھانن 

تماسس با مسئوليین 

ااتوماسيیونن ددااخلی 

 

نظرسنجی کيیفی خدماتت ااتاقق 

  

(آآررشيیو)گزااررشش تصویریی  

 

سی وو یکميین نشست هھھھيیاتت نمایندگانن
 -11/04/92ااتاقق تهھھراانن - ددووررهه هھھھفتم

عکس:سعيید عامریی

 

نظریاتت کاررشناسی وو پرووژژهه_ 
(آآررشيیو)      هھھھایی پژووهھھھشی ااتاقق 

Englishجستجو... نقشه سایت |  تماسس با ما |  هھھھيیئت ررئيیسه |  هھھھيیئت نمایندگانن |  ددررباررهه ااتاقق تهھھراانن   | صفحه ااصلی  

» عضویت وو کاررتت باززررگانی

» صدوورر گوااهھھھی مبدااء

» مشاووررهه

» مشاووررهه باززاارریابی صاددررااتی 

» آآمارر صاددررااتت وو ووااررددااتت 

» صدوورر اامضایی االکتروونيیک 

» فرمهھھایی صدوورر وویزاا

  جلساتت هھھھيیئت نمایندگانن

» کميیسيیونهھھایی تخصصی

» نمونه ااسنادد تجارریی

» فرصت هھھھایی تجارریی

» قواانيین وو مقرررااتت

» آآموززشش وو پژووهھھھش

  تقویم نمایشگاهھھھی

» سئوااالتت رراایج

» تابلو ااعالناتت

» تشکل هھھھایی صنفی

  نشریاتت االکتروونيیکی

» بولتن تحليیلی ااتاقق

» پيیوندهھھھایی مفيید

  لغت نامه

  اامورر بيیمه وو تاميین ااجتماعی
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(نمایندهه بخش خصوصی)شاهھھھرخخ ظظهھھيیريي 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88713415 ٬، فاکس:275آآددررسس:خيیابانن مطهھھریی- ررووبروویی سنایی- شماررهه » 
88701892تلفن: ٬،  zahiri@tccim.irآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)عباسعلی قصاعی 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88663099 ٬، فکس:25آآددررسس:ميیداانن وونک- خخ وونک- ساختمانن شماررهه » 
88770044تلفن: ٬،  info@zariniran.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)محمد مهھھدیی ررئيیس ززااددهه 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
26407319 - ططبقه ااوولل - ووااحد یک - نمابر 13آآددررسس:بلواارر ميیردداامادد- خيیابانن آآززیتا - پالکک » 
26405268-9تلفن: ٬،  raeeszadeh@yahoo.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)ااحمد پوررفالحح 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88802500 - ساختمانن سكو اايراانن ٬، فکس:196آآددررسس:خيیابانن كريمخانن ززند – خخ ووياليي شمالي- شماررهه » 
88801817تلفن: ٬،  a_pourfallah@yahoo.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)سيیدهه فاططمه مقيیمي 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
88402248 ٬، فکس:3- ططبقه 3آآددررسس:تهھھراانن – خخ مطهھھريي- خخ تركمنستانن- كوچه نارروونن- شماررهه » 
88430134تلفن: ٬،  sadidbar@yahoo.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)محمد ررضا بهھھراامن //نایب ررئيیس خانه معدنن 
نمایندهه بخش :معدنن» 
88757907 ٬، فکس:2 - ووااحد 232آآددررسس:عباسس آآبادد- نرسيیدهه به ميیداانن تختی- جنب ساختمانن ااووقافف- پالکک» 
88500911-13تلفن: ٬،  bahraman.m.r@gmail.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)محسن خليیلي عرااقي 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88750529 ٬، فکس: 54آآددررسس:خيیابانن سهھھروورردديي شمالي – كوچه نيیكو قدمم- شماررهه » 
88768202تلفن: ٬،  gmanager@butaneco.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)مسعودد دداانشمند 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
88048801 ٬، فکس:2- ططبقه9آآددررسس:وونک- خخ شيیراازز جنوبی- گرمسارر شرقی- پپ» 
88048030-3تلفن: ٬،  masoud@istcosa.netآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)ااحمد تركك نژاادد 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
- ززنگ ددوومم -- تلفن وو نمابر2 - ططبقه 71 متريي - جنب ضلع جنوبي پارركك قيیطريه- اابتداايي خيیابانن ررووشنايي پالكك 35آآددررسس:قيیطريه- بلواارر » 
9-22685678
22685678تلفن: ٬،  a.torknezhad@yahoo.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

 

سيیاستهھھا وو ررااهھھھکاررهھھھایی توسعه فناوورریی
ااطط...

 

نظرسنجی 

آآیا اازز مرااحل ثبت نامم آآنن الین ددرر ووبب»  
سایت ررضایت ددااررید؟

 

تاالرر گفتگویی مجاززیی 

 

نامم كارربریی:

تایيید گذرر ووااژژهه:

ثبت نامم ددرر تاالرر

 

ررااهھھھنمایی تجارریی ااتاقق 

 

» ززررااعت کشاووررززیی وو دداامپروورریی

» غذاائی وو آآشاميیدنی

» باززررگانی وو خدماتت

» صنعت

» معدنن

» شيیميیائی وو ددااررووئی

» حمل وو نقل

» مخابرااتت ٬، ااررتباططاتت وو ااططالعاتت

» ساختمانن وو عمراانن

» خدماتت مهھھندسی

» چاپپ ٬، تبليیغاتت وو باززاارریابی

 

ااخبارر ااتاقق با فرمت    
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(نمایندهه بخش خصوصی)محسن حاجي بابا 
نمایندهه بخش :صنعت» 
22020486- ططبقه سومم ٬، فکس:5آآددررسس:تهھھراانن- خخ ووليیعصر- باالتر اازز ظظفر- بلواارر ااسفنديارر- پالكك » 
22020521تلفن: ٬،  mohsenhajibaba@rezitan.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)جمشيید عداالتيیانن شهھھریارریی 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
88755459 ٬، فکس: 5 - ووااحد3-طط157آآددررسس:خخ ددکتر بهھھشتی- پپ» 
88755510-11تلفن: ٬،  info@Kompassiran.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)مسعودد خواانسارريي 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
22018435 فکس: 53- ووااحد 5 - ططبقه 42آآددررسس:خيیابانن جرددنن- بلواارر صبا- شماررهه» 
22018420-2تلفن: ٬،  mkhansari@yahoo.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)پدرراامم سلطاني 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
22029508 ٬، فکس: 4- ططبقه72آآددررسس:بلواارر آآفریقا- خخ تورر- پالکک » 
26203239-41تلفن: ٬،  www.soltani.irآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)ااسدااله عسگر ااووالدديي 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
88308491 ٬، فکس:284آآددررسس:خخ شهھھيید مطهھھریی- مقابل کوهه نورر- پالکک » 
88843312-88843316تلفن: ٬،  hasas@hasasco.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)توفيیق مجد پورر 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
88544872 ٬، فکس: 2- ططبقه30- پالکک 6آآددررسس:خخ بخاررست- کوچه» 
88544874تلفن: ٬،  info@majdpourbros.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)مهھھديي پوررقاضي 
نمایندهه بخش :صنعت» 
 1597،٬ عقابب- شماررهه 1/1 سعدیی- خخ یکم بوستانن- خخ 22 جاددهه خاوورراانن- شهھھرکک صنعتی عباسس آآبادد- بلواارر اابن سيینا- خخ40آآددررسس:کيیلومتر » 

0292-3425178فاکس:
0292-3425174-9تلفن: ٬،  info@Npolymer.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه بخش خصوصی)عليینقی خاموشی 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88556977 ٬، فکس:23آآددررسس:خيیابانن ووليیعصر- باالتر اازز عباسس آآبادد- کوچه ددلل اافرووزز- پالکک » 
88557043تلفن: ٬،  chairman@iihc.irآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 
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(نمایندهه بخش خصوصی)محسن بهھھراامي ااررضض ااقدسس 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
٬88652420، فکس: 303- ووااحد 3آآددررسس:ميیداانن وونک- اابتداایی خيیابانن وونک- برجج آآسمانن وونک- ططبقه» 
88652412تلفن: ٬،  mbah489@yahoo.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)ااصغر اابواالحسنی هھھھستيیانی 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
33967556تلفن:  ٬، آآددررسس:ميیداانن اامامم خميینی – خخ بابب هھھھمایونن – ووززااررتت ااقتصادد – ططبقه سومم معاوونت بانکی وو بيیمه» 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)کاظظم ااکبر پورر 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
22662666تلفن:  ٬، 19395-1491آآددررسس:بزررگرااهه شهھھيید چمراانن – محل دداائمی نمایشگاهھھھهھھایی دداائمی بيین االمللی صندووقق پستی » 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)سيید جواادد تقویی 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
22058351تلفن:  ٬، آآددررسس:خخ وولی عصر- ررووبروویی پاررکک ملت- کوچه صدااقت نبش مهھھرشادد- ساززمانن حمایت» 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)قربانن دداانيیالی 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
22029801تلفن:  ٬، - بانک صنعت وو معدنن13- ططبقه 2917آآددررسس:خخ وولی عصر- بعد اازز پاررکک وویی- نرسيیدهه به ززعفراانيیه– شماررهه » 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)حسن ررااددمردد 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
88893830تلفن:  ٬، آآددررسس:وولی عصر- ضلع شمالل شرقی – ررووبروویی پست بانک- معاوونت توسعه باززررگانی ددااخلی» 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)صفدرر ررحمت آآباددیی 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
82212430تلفن:  ٬، آآددررسس:ميیداانن وولی عصر– جنب سفاررتت عرااقق ططبقه ااوولل– ساختمانن صنعت معدنن تجاررتت» 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)غالمرضا شافعی 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
22044153تلفن:  ٬، آآددررسس:خخ وولی عصر- نبش خخ جامم جم- ساززمانن گسترشش وو نوساززیی – ططبقه هھھھفتم» 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)سيید عليیرضا شجاعی 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
81774385تلفن:  ٬، آآددررسس:خخ سميیه – نرسيیدهه به پل حافظ- ساختمانن ووززااررتت صنعت٬، معدنن وو تجاررتت - ططبقه هھھھشتم» 
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(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)محسن صالحی نيیا 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
88908217تلفن:  ٬، آآددررسس:خخ ااستادد نجاتت االهھھی – خخ شهھھيید کالنتریی- ساختمانن شهھھيید االهھھی – ططبقه نهھھم» 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)فخرااله موالیی 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
- ساززمانن صنایع کوچک وو شهھھرکک هھھھایی10- ططبقه 10آآددررسس:بزررگرااهه کرددستانن بعد اازز مالصدرراا- ميیداانن عطارر- خيیابانن نيیروویی اانتظامی پپ » 

88770871تلفن:  ٬، صنعتی

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)جواادد نجم االدین 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
44934418تلفن:  ٬، 1 جاددهه مخصوصص کرجج – بلواارر شمالی اایراانن خوددرروو – ددرربب شماررهه 14آآددررسس:کيیلومتر » 

(نمایندهه بخش خصوصی)شجاعع االدين باززررگاني 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
88945040تلفن:  ٬، ٬88947031، فکس:15آآددررسس:خيیابانن ططالقانی- تقاططع حافظ- ساختمانن مرکزیی ووززااررتت نفت- ططبقه » 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)محمودد ددوودداانگه 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
240آآددررسس:خيیابانن كاررگر- ررووبروويي پارركك الله- ساختمانن شماررهه » 
66432746تلفن: ٬،  dodangeh@yahoo.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)مسعودد موحدیی 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
آآددررسس:خيیابانن وولی عصر- نرسيیدهه ميیداانن ووليیعصر- - ساختمانن مرکزیی ووززااررتت صنعت٬، معدنن وو تجاررتت» 
movahedi@yahoo.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)سيیدررضا فاططمی ااميین 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
22902969 ٬، فکس:10آآددررسس:تهھھراانن – خخ ميیردداامادد-خيیابانن شمس تبریزیی شمالی-کوچه نيیکنامم-پالکک » 
22901415تلفن: ٬،  srfatemi@gmail.comآآددررسس پست االکتروونيیکي:» 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)فریدوونن ااحمدیی 
88318226تلفن:  ٬، نمایندهه بخش :ددوولتی» 

(نمایندهه بخش خصوصی)علی اانصارریی 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88664510- 17تلفن:  ٬، 88664509 ----فاکس: 37آآددررسس:ميیداانن آآررژژاانتيین – خخ االوند- باالتر اازز بيیماررستانن کسریی- پپ » 
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(نمایندهه بخش خصوصی)عوضض محمد پاررسا 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88831590تلفن:  ٬، 1آآددررسس:خخ سميیه – بعد اازز چهھھاررااهه مفتح – کوچه مژددهھھھی پپ » 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)ووجيیه هللا جعفریی 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
81774257تلفن:  ٬، 88807476-----فاکس: 1آآددررسس:خخ سميیه – مابيین ااستادد نجاتت االهھھی وو حافظ – ساختمانن شماررهه » 

(نمایندهه بخش خصوصی)مجيیدررضا حریریی 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
88304140تلفن:  ٬، 88346700آآددررسس:ااتاقق اایراانن وو چيین - فاکس: » 

(نمایندهه بخش خصوصی)پروویز حسابی 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
88757788 - فاکس:1- ووااحد 198آآددررسس:خخ ددکتر بهھھشتی- نرسيیدهه به چهھھاررررااهه تختی- ررووبروویی بانک کشاووررززیی- پپ » 
88744429-88755733تلفن: ٬، 

(نمایندهه بخش خصوصی)مجتبی خسرووتاجج 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
88712692- 88713276تلفن:  ٬، 88709202 - فاکس: 7- پپ 11آآددررسس:خخ ووززررااء – خخ » 

(نمایندهه بخش خصوصی)اابواالحسن خليیلی 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88755147- 8تلفن:  ٬، 88755038 ---فاکس:4- پپ 14آآددررسس:خخ شهھھيید بهھھشتی- خخ پاکستانن- کوچه » 

(نمایندهه بخش خصوصی)فاططمه دداانشورر 
نمایندهه بخش :معدنن» 
88677391تلفن:  ٬، 88676501 ----فاكس: 145- ووااحد 14آآددررسس:وونک – چهھھاررررااهه جهھھانن کوددکک- جنب ااقتصادد نوین – برجج ااميیر پروویز- ططبقه » 
 –2-88674391

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)سيید کاظظم ددووست حسيینی 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
88738611-2تلفن:  ٬، 88733376----فاکس: 46- شماررهه 16آآددررسس:ميیداانن آآررژژاانتيین -خيیابانن بخاررست- خيیابانن» 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)حميید صافدلل 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
27 -22664064تلفن:  ٬، 22664045اايراانن---فاكس: آآددررسس:بزررگرااهه چمراانن- محل دداائمي نمايشگاهه بيین االمللي- ساززمانن توسعه تجاررتت» 
 *22662626
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(نمایندهه بخش خصوصی)حميید ررضا صالحی 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88847348-9تلفن:  ٬، - ططبقه ااوولل186آآددررسس:مطهھھریی- بعد اازز تقاططع مفتح– پپ » 

(نمایندهه بخش خصوصی)ووحيید صدووقی 
نمایندهه بخش :باززررگانی» 
 – ددفتر11نن – هھھھمرااهه ااوولل – ططبقه آآددررسس:وونک – اانتهھھایی خخ وونک – نبش ااتوبانن کرددستانن – ساختمانن برجج هھھھمرااهه – ااررتباططاتت سيیارر اایراا» 

88641143-5تلفن:  ٬، مدیرعامل

(نمایندهه بخش خصوصی)مرسل صدیق 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88768138تلفن:  ٬، 88766612- ططبقه ددوومم-----فاکس: 31آآددررسس:خخ سهھھرووررددیی شمالی – هھھھویزهه شرقی- پپ » 

(نمایندهه بخش خصوصی)خانم فریالل مستوفی 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88734267-9تلفن:  ٬، 88501176 – ططبقه ددوومم -----فاکس: 10- ساختمانن ااميیر – پپ 14آآددررسس:خخ بخاررست – خخ » 

(نمایندهه ووززیر صنعت٬، معدنن وو تجاررتت)عباسس معماررنژاادد //رریيیس کل گمرکک اایراانن 
نمایندهه بخش :ددوولتی» 
-82992700تلفن:  ٬، 88890893آآفريقا------فاکس: خيیابانن ووليیعصر - باالتر اازز ميیداانن ووليیعصر- ررووبروويي سيینماآآددررسس:تهھھراانن» 
2-88904201

(نمایندهه بخش خصوصی)محمدررضا نجفی منش 
نمایندهه بخش :صنعت» 
88793529- ----فاکس: 11- ووااحد 3 – ططبقه 5آآددررسس:آآررژژاانتيین- اابتداایی بزررگرااهه اافریقا– جنب بانک سپه- ساختمانن شماررهه » 
88793534تلفن: ٬، 

(نمایندهه بخش خصوصی)علی نقيیب 
نمایندهه بخش :صنعت» 
26407908تلفن:  ٬، 26407909 ----فاکس: 4- ووااحد 4آآددررسس:خخ ميیردداامادد- خخ کجورر – پپ » 

(نمایندهه بخش خصوصی)محمودد نورریانن 
نمایندهه بخش :معدنن» 
88883102 - 88879024تلفن: ٬،  88889584 - ---فاكس: 7 – ططبقه 56آآددررسس:خخ وولی عصر – باالتر اازز ظظفر-بلواارر ااسفندیارر- پپ » 

می باشدااتاقق باززررگانی٬، صنایع٬، معاددنن وو کشاووررززیی تهھھراانن کليیه حقوقق ماددیی وو معنویی ااین سایت متعلق به  
82آآددررسس: تهھھراانن - خيیابانن خالد ااسالمبولی (ووززرراا) - ررووبروویی خيیابانن بيیست وو یکم - پالکک 

E-mail: info@tccim.ir
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