
 

 مشخصات اتاق های مشترک بازرگانی

 آدرس سایت فکس تلفن دبیر اعضای هیات مدیره رئیس اتاق مشترک ر

 علیرضا ناظم الرعایایی، نریمان صدرینواب رئیس:  ناصر ریاحیآقای  ایران و اتریش 1

 علیرضا خالق خزانه دار:

علیرضا شمس فرد، انوشیروان کریمی، سایر اعضاء: 

 ، کامران رضایی، بهزاد یعقوبی عراقی،امیررضا صوفی نژاد 

 www.iajcc.ir 26701294 26701192 علی عیان بد

 info@iajcc.ir 
بعد –سه راه ضرابخانه  –شریعتی 

از میدان کتابی) مصطفی احمدی 

سمت  -کوچه مجتبایی  –روشن( 

 –نبش دیانا  –داخل کوچه متر 

 5واحد  – 1پالک 

 هاملت یاریجانیان، نادبه نظریان نواب رئیس: آقای  هرویک یاریجانیان ایران و ارمنستان 2

 زهیر خدابخشندهخزانه دار: 

 ادیک ورطانی سایر اعضاء: 

 77326041 77349142 گاسپر امیرخانی

 

w.iranarmeniacc.ww

org 

info@iranarmeniacc.

 org 

-ابتدای جاده دماوند-تهرانپارس

خیابان  –خیابان پننجم شیدایی 

 -خیابان سازمان آب -نشوه 

 12پالک 

 تقی پورعلی علیرضا صانعی نیک آبادی، نواب رئیس:  اقای موسی آقائی ایران و ازبکستان 

 محمد جعفری خزانه دار:

حامد امینی مصلح آبادی، اکرم مهدوی  سایر اعضاء: 

 حسینیزاده اردستانی، سید کمال الدین 

    09126763729 محمد مسعودی

 ، مجید فرخ زادی جواد منشی زاده نائینینواب رئیس:  آقای محمد طاهری ایران و اسپانیا 3

 سعید هاشمیسید  خزانه دار:

آرش محمد حسن دیده ور، اصغر آهنی ها،عضاء: سایر ا

 محبی نژاد

 www.isbc.ir  88381350 88381350 حوریه کاظمی

 info@isbc.ir 

پایین تر از میدان  –خیابان مفتح 

 8پالک  –کوچه افشار  -هفت تیر

 طبقه چهارم –

 ایران و استرالیا 4

 

 :علیرضا شمس فرد، محمد حسن دیده ورنواب رئیس مناقبی حمیدرضای آقا

 یعقوب استیالفخزانه دار: 

هوشیار، آقاجان زاده جالل الدین مقصودی مرجان    سایر اعضاء:

 سیروس شهسواری

 88839626 پدیده جاندوست

 

88810528 www.iraucc.com 

 info@iraucc.com 
 175شماره  –خیابان طالقانی 

 ایران و افغانستان 5

 

 : محمدحسن کرمانی، عالمیر محد صادقینواب رئیس سلیمیحسین آقای 

 سید عبدالرضا سید خاموشی،خزانه دار: 

 : محمد حنیف مسعودی، امیرهوشنگ امینی، ءسایر اعضا

 

 www.iaccim.ir 88306126 7-888346546 معرفی نشده

 info@iaccim.ir 

 175شماره  –خیابان طالقانی 

 کسری محقق زاده چهارسوقی، سعید مقیسه: نواب رئیس عرفان شاکری نسبآقای  ایران و امارات 6

 شبنم بهرامیخزانه دار: 

 سادینا آبائی فرشید فرزانگانحامد استیری، یر اعضاء:سا

 88346732 معرفی نشده

6-88810525 

88346733 www.iremcc.ir 

 info@iremcc.ir 
 175شماره  –خیابان طالقانی 

http://www.iajcc.ir/
mailto:info@iajcc.ir
http://www.iranarmeniacc.org/
http://www.iranarmeniacc.org/
mailto:info@iranarmeniacc.org
mailto:info@iranarmeniacc.org
mailto:info@isbc.ir
http://www.iraucc.com/
mailto:info@iraucc.com
http://www.iaccim.ir/
mailto:info@iaccim.ir
http://www.iremcc.ir/
mailto:info@iremcc.ir


 

 زهرا نقویعالء میرمحمدصادقی، نواب رئیس:  مینیامیرهوشنگ اآقای  ایران و انگلیس 7

 علی حمزه نژاد خزانه دار: 

، مرضیه جعفر ذره بینیعلیمردان شیبانی،   سایر اعضاء:

 ابراهیمی

 88701280 مهدی رضایی

88701295 

88711793 

88710473 

www.ibchamber.org 

 info@ibchamber.org 
خیابان ولیعصر، جنب پله دوم، 

واحد  11طبقه  –برج سرو ساعی 

1103 

 احمد اصغری قاجار، علی اکبر قادینواب رئیس:  آقای حمیدرضا قادی ایران و اوکراین 8

 علی اصغر بهبودخزانه دار:

حسینعلی گلی، هومن خوانساری، سید رضا سایر اعضاء:

 نورانی

--- 26112883 22257639 www.iujcc.ir 

 info@iujcc.ir 

تقاطع فرمانیه  –پاسدارن شمالی 

پالک  –بلوار جهانبخش نژاد  –

 34واحد  -28

 برجزه، محمدرضا بهرامنفرانکو نواب رئیس:  آقای احمد  پورفالح ایران و ایتالیا 9

 محمدجعفر برادرانخزانه دار: 

هماسادات گوشه، محمد مهدی رئیس زاده، سایر اعضاء: 

 لیدا شهابی

 88750086 لیدا شهابی

 

88752733 

 

www.iiccim.ir 

 info@iiccim.ir 
خیابان کوه نور  –ی خیابان مطهر

 – 50شماره  –خیابان هفتم  –

 4طبقه 

 مهران فکری، رحیم وهابزادهنو.اب رئیس:  پیرموذنحسین آقای  ایران و آذربایجان 10

 رضا قلی رضائیخزانه دار: 

 فرنگیز رحمانیسایر اعضاء: 

 88381321 صادق سروری

33742001-045 

 30و 29داخلی 

 09016806100همراه:

89788755 az.com-www.ir 

iranazerbaijan95@g

 mail.com 

پایین تر از میدان  –خیابان مفتح 

پالک  –کوچه افشار  -هفت تیر

 طبقه چهارم –  8

 فن بن اشتاینخانم مدیر عامل:  آقای عباسعلی قصاعی ایران و آلمان 11

 : آقای حسین سرافرازقائم مقام

 کامران رضایی، دکتر میشائیل بینش;آقایان نواب رئیس: 

 نازنین بهمنیخزانه دار: 

رسول رنجبران، بوطاق خانبداغی،شاهین سایر اعضاء:

اصغری و اعضای آلمانی : توما سوولفینگ، 

ولفانگرکسروت، میشائیل بیتس، روبرت ریگلراولریش 

 وزک، اورس اورس توماس برت

 www.iran.ahk.de 88758924 81331000 ندارد

 ahk_iran@dihk.co.ir 

خیابان احمد قصیر )بخارست(، کوچه 

 ، ساختمان آرین7هشتم، پالک 

http://www.ibchamber.org/
mailto:info@ibchamber.org
http://www.iujcc.ir/
mailto:info@iujcc.ir
http://www.iiccim.ir/
mailto:info@iiccim.ir
http://www.ir-az.com/
mailto:iranazerbaijan95@gmail.com
mailto:iranazerbaijan95@gmail.com
http://www.iran.ahk.de/
mailto:ahk_iran@dihk.co.ir


 

 حسین عباس زادهمسلم ناصری، نواب رئیس:  نفخرالدین عامریاآقای  ایران و برزیل 12

 بهزاد درخور خزانه دار: 

رضا حبیب طاری فرد، مهدی طاهری سایر اعضاء: 

 سلطانی، بهنام درخور

 www.ibjcc.com 88170194 88539105 فرهاد طاهریان

 .cominfo@ibjcc 

خیابان خرمشهر خیابان عشقیار 

 -کوچه هشتم –)نیلوفر سابق(  

 11واحد  5طبقه  4پالک 

 حسن فروزان فر،هومن بابایی خامنهنواب رئیس:  خانم لیال رستمی ایران و بلژیک 13

 محمد اطالقیخزانه دار: 

 منصور اطهاری نیک عزمسایر اعضاء : 

 www.irblcci.com 88064425 88064426 معرفی نشده

 info@ieblcci.com 

خیابان سید جمال الدین اسد 

 –خیابان هفتاد و دوم  -آبادی

 3واحد  -2پالک 

14 

 آقای عبدالحکیم ریگی ایران و پاکستان

انی امان اله شهنوازی، محمد شریف رخشنواب رئیس: 

 اصیل

مراد بخش یارمحمد  ، محمود تهی دستسایر اعضاء : 

،محمد صادق مروارید، کاوه کیهانی، محمد زهی

شهنوازی، محمد ایوب ریگی میرجاوه، هوشنگ پارسا، 

 حسین تازیکی

 فهیمه دامرودی

88381320 88381320 

 www.irpkjcc.ir 

 irpjjcc@gmail.com 
 –خیابان مفتح جنوبی  –هفت تیر 

طبقه  – 8پالک  –کوچه افشار 

 چهارم

 -زاهدان, خیابان شریعتی 

 35پالک  -چهارراه باهنر

آقای محمد حسین  ایران و تاجیکستان 15

 روشنک

 کاظم شیردل، عبدالرضا محمدی نواب رئیس: 

 بانی ثانیعلیرضا درخزانه دار: 

محمد دانش عالقه بند، حیدر بابازاده سایر اعضاء: 

 خراسانی، علی موسوی رحیمی

 88738630 معرفی نشده

051-37662009 

051-37666121 

 

 -خیابان بخارست -میدان آرژانتین در دست اقدام

 5طبقه  -13پالک  -خیابان شانزدهم

بین  -خیابان فلسطین -مشهد

 -2پالک  – 20و  18فسطین 

 طبقه اول -2گ زن

 رحمان قره باش، سید مصطفی فیض ساکتنواب رئیس:  محمدنژادمجید آقای  ایران و ترکمنستان 16

 بهمن ایریخزانه دار : 

جواد نیشابوری حسین پور، علیرضا ملک  سایر اعضاء:

 پوری، حکیم آل جلیل، اکبر درویشی، روشنعلی یکتا

 88381356 معرفی نشده

37079000 -051 

051-37664810 www.irtkcc.com 

 info@irtkcc.com 

پایین تر از میدان  –خیابان مفتح 

پالک –کوچه افشار  -هفت تیر

 طبقه چهارم –8

خیابان  -بلوار فلسطین -مشهد

بین فرهاد و   -فلسطین هجده

 31پالک -نسترن

http://www.ibjcc.com/
mailto:info@ibjcc.com
http://www.irblcci.com/
mailto:info@ieblcci.com
http://www.irpkjcc.ir/
mailto:irpjjcc@gmail.com
http://www.irtkcc.com/
mailto:info@irtkcc.com


 

آقای مهرداد سعادت  ایران و ترکیه 17

 دهقان

 حسین پاشائی، محمدرضا رستمینواب رئیس: 

 بهنام تاج الدین،خزانه دار: 

علی اوالد دیلمقانیان، حسن انتظار، صمد سایر اعضاء: 

 پورسلطان

 comwww.iranturkeyjcc. 40442475 40442518 مهدی موسایی

 info@iranturkeyjcc.com

 

اشرفی اصفهانی باالتر از حکیم، 

  77واحد  7برج زمرد، طبقه 

 ایران و چین 18

 

مهدی چنگیزی اشتیانی، مصطفی مالکی  نواب رئیس:  آقای مجیدرضا حریری

 تهرانی

 یوسف باپیریخزانه دار: 

، ویا وزیری،  افشین امینی، فرهاد منصوبیرسایر اعضاء :

 سعید اشتیاقی، بهرام ملکی دالراستاقی

 سمیعانیمریم سادات 

 فرد

88593495 

88306999 

88304140 www.iccci.ir 

 info@iccci.ir 

 

باالتر از طالقانی  –خیابان فرصت 

 5پالک –کوچه ایرانشهر  –

 ایران و روسیه 19

 

 نواب رئیس: 

  خزانه دار:  
  سایر اعضاء :

 88848010 زیبا صادقی

 

88345817 www.irjcc.ir 

 info@irjcc.ir 

 175 شماره –خیابان طالقانی 

 

 علی اصغر زبردست، محمدرضا مرتضوینواب رئیس: آقای کیوان کاشفی ایران و سوریه 20

 شهال عموری خزانه دار: 

مجید مهتدی، هوشنگ پارسا، اسماعیل  سایر اعضاء :

 ابراهیمی، علی احتشامی، رستم جنگاوران

 175 شماره –خیابان طالقانی  ----- 88825111 85732195 ---

 

 سوئدایران و  21

 

رضایی آقای عبدلرضا 

 هنجنی

 سعید حالج یوسف زادگان، فرهاد امانخانی نواب رئیس: 

 گیتی رنجبران خزانه دار: 

عرفان شاکری نسب، ، فهیمه خانزادیسایر اعضاء : 

زاده طاری، علیرضا  بعلیرضا کشاورز، عبدالرضا یعقو

 قاضی نور

 www.iscci.ir 88810930 88834410 معرفی نشده

 info@iscci.ir 
 175شماره  –خیابان طالقانی 

 علی توکلی خو،  حسین یزدجردی  نواب رئیس: آقای شریف نظام مافی ایران و سوئیس 22

 متین صادقی خزانه دار: 

مهرداد  ، شکراله معماریان، پیام دین دوست، سایر اعضاء: 

 جمشیدی

 www.iransuisse.com 88836814 88822551 عبدالحسین معین پور

 info@iransuisse.com

 

شماره  –خیابان خردمند جنوبی 

 11واحد  3، طبقه 47

http://www.iranturkeyjcc.com/
mailto:info@iranturkeyjcc.com
http://www.iccci.ir/
mailto:info@iccci.ir
http://www.irjcc.ir/
mailto:info@irjcc.ir
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http://www.iransuisse.com/
mailto:info@iransuisse.com


 

 مسعود برهمن، پرویز کرباسی نواب رئیس:  خسروجردی آقای حسن ایران و شرق  آفریقا 23

 مصطفی میرمحمد صادقی خزانه دار: 

مهوش محمدرضا فقیهی، فاطمه شعبانی، سایر اعضاء: 

 نیک پورنزهتی

 www.iaecc.ir 88381348 88381348 حمد رضا فقیهیم

 nfo@iaecc.iri 
پایین تر از میدان  –خیابان مفتح 

پالک –کوچه افشار  -هفت تیر

 طبقه چهارم –8

 محمد عارف ابراهیمی، شهال عمورینواب رئیس:  آل اسحاقآقای یحیی  ایران و عراق 24

  یوسف باپیریخزانه دار: 

محمدرضا غفرالهی، سید حمید حسینی، سایر اعضاء: 

ی رئیس زاده، علی نیازی، محسن چمن آرا، محمد مهد

 فاطمه شعانی، شعبان فروتن

 88814181 جهانبخش سنجابی

88810546 

88814180  iqcc.com-www.ir 

 

 iraniraq@gmail.com 

پایین تر از میدان  –خیابان مفتح 

 1پالک  –افشار کوچه  -هفت تیر

 طبقه دوم –جدید  8قدیم ،

 محمد امین صباغ زاده، شهال عموری نواب رئیس:  آقای محسن ضرابی عمان ایران و 25

 سید محمد ابراهیم علویخزانه دار: 

احمد شیرزادیان یزد، احمد آزاد مرد، علی  سایر اعضاء : 

 محمد صادقیان

 40889530 آرزو جمالی

40886516 

 

40889519 

 

 www.iromcc.com 

 info@iromcc.com 

خیابان  -خیابان استاد نجات الهی

واحد  -4طبقه  -32پالک  -سپند

8 

 عبدالقادر بنودا، رضا میرعمادی نواب رئیس: آقای مهدی میرعمادی ایران و فرانسه 26

 سید ابراهیم بزرگیار: خزانه د

مهران رضازاده حمدرضا نجفی منش، مسایر اعضاء:

 گیلوانی،تیری ژولن، شکوه عاشوری، نگارصدقی

 88491427 علی فرهاد

88491491 

88491663  www.cfici.org 

 info@cfici.org 
خیابان ایرانشهر  -کریمخانخیابان 

 -27شماره  –خیابان آذرشهر  –

 11واحد – 4طبقه 

 سیدکمال حسینی، مهدی رحیمی نواب رئیس: آقای غالمحسین جمیلی ایران و فنالند 27

 امیرمسعود حاجی میرزاحسین خوش نویسخزانه دار: 

عبداله مهاجر دارابی، سجادیکوکسان، احسان سایر اعضاء:

 دارائی، 

88345730 -3 بقائیبهاره     www.ifjcc.ir  175شماره  –خیابان طالقانی 

 غالمعلی فارغی، امیر یوسفینواب رئیس:  آقای امیر عابدی ایران و قزاقستان 28

 بهزاد یعقوبی عراقیخزانه دار: 

 محسن امینی، امید مزینانی، سید محمد سرابی سایر اعضاء: 

 www.irkzbc.com 88956792 88987293 یرا پابرجاسم

 info@irkzbc.com 

میدان فاطمی، خیابان کمنام، 

، طبقه 5خیابان جهان مهر، پالک 

 17واحد  5

http://www.iaecc.ir/
mailto:info@iaecc.ir
http://www.ir-iqcc.com/
mailto:iraniraq@gmail.com
http://www.iromcc.com/
mailto:info@iromcc.com
http://www.cfici.org/
mailto:info@cfici.org
http://www.ifjcc.ir/
http://www.irkzbc.com/
mailto:info@irkzbc.com


 

 غوابش، خورشید گزدرازی علی نواب رئیس:  آقای عدنان موسی پور ایران و قطر 29

 امین فرطوسیخزانه دار: 

محمد آیته الهی موسوی، مصطفی ایوبی فر،  سایر اعضاء: 

 میالد ملک پور، سید علی رضوی، سید محمد میرانی

  91034200 زهرا زرادشان

 2009داخلی 

91034200 

 2075داخلی 

irqa.com-www.cci 

 irqa.com-info@cci 

خیابان  -خیابان قائم مقام

طبقه سوم  18پالک  -میرزاحسنی

 314واحد 

 ایران و کانادا 30

 

آقای عالءالدین 

 میرمحمدصادقی

 شاهین شیثی ،فریبرز حقیقی طلب  نواب رئیس: 

 محسن خلیلی عراقی خزانه دار: 

حسابی، نوید هدایتی، موسی احمد ایرج سایر اعضاء : 

 زاده

 

 88810616-17 بهاره گلچین

 

88309048 -www.iran

  canada.biz 
 175شماره  –خیابان طالقانی 

 حمید علوی، محمد رضا ظهیر امامینواب رئیس:  تنهایی حسین  آقای ایران و کره جنوبی 31

 یا کیانیکخزانه دار: 

سعید جهاندیده، حامد کاظمی، علی اصغر سایر اعضاء: 

 کاویانی

 86072675 پویا فیروزی

86072679 

86072679 www.irko.org 

irkochamber@gmail.

 com 

میدان فردوسی، خیابان فردوسی، 

صادق، مجتمع مروارید،  خیابان

 901، واحد 9، طبقه 7پالک 

 سید سلطان حسینی امین،  علیرضا فرهنگ جو نواب رئیس: آقای هانی فیصلی ایران و کویت 32

 محمد خاکی خزانه دار: 

مسعود جمالی، طاهر سلیمانی، سید مصطقی سایر اعضاء: 

 موسوی، سیروس دهقانی، حمیدرضا کاشی

 09912502459 اباذر براری

88381355 

 www.irkwcc.com 

 info@irkwcc.com 

 –خیابان مفتح جنوبی  –هفت تیر 

 طبقه سوم – 8پالک  –کوچه افشار 

 

 صغر بهبودمریم سلطانی، علی انواب رئیس:  خانم سیده فاطمه  مقیمی ایران و گرجستان 33

 حسین وثوقی ایرانیخزانه دار : 

 سایر اعضاء: 

 88451059 معرفی نشده

88450962 

88451059 

88430155 

www.irgeccim.com 

iran.georgia.cc@gma

 il.com 

خیابان مطهری، خیابان 

کمنستان، کوچه سرو، پالک تر

 1، واحد 20

 علیرضا شمس فرد، حسین نیکخواه ابیانهنواب رئیس:  آقای رحیم بنا موالئی ایران و لهستان 34

 امیر دمیرچیخزانه دار : 

محمد علی رضایی کمال آباد، مهران فکری، سایر اعضاء:

 امیرهوشنگ بیرشک، حسان ناصر، حسین پهلوان پور

 www.iranandpoland.com  09385111355 ریحانه حقیقی

membership@iranandpola

nd.com 
 

 

 مجید حاجی احمدی، علی اکبر خدابخشینواب رئیس:  آقای شاهین شیثی ایران و هلند 35

 میری سامانیمحمد ا خزانه دار : 

محمدحسن دیده ور، حسین جوانبخش، سید  سایر اعضاء: 

 مهدی میرسلیمی

 88381349 88381349 مونا معراجی

 

www.iranholland.co

 m 

info@iranholland.co

 m 

ر از میدان پایین ت –خیابان مفتح 

پالک  –کوچه افشار  -هفت تیر

 طبقه چهارم – 8
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 پرهام رضائی، مهدی رنگ رونانواب رئیس:  آقای ابراهیم جمیلی ایران و هند 36

 ااسداله کرد زنکنهخزانه دار: 

مصطفی ناظری، محمد حسن دیده ور، سایر اعضاء: 

 حسین عیوضی دریانی

 ibc.net-www.i 88346744 88346744 ارزو کدخدا پور

 ibc.net-info@i 

iran.indiachamber@gm

ail.com 

 175شماره  –خیابان طالقانی 

آقای مهدی جهانگیری  ایران و یونان 37

 کوهشاهی

 علی نقیب، حسین سالح ورزی یس: نواب رئ

 ناصر ریاحیخزانه دار: 

مجید موافق قدیرلی، مهدی شریفی نیک  سایر اعضاء:

 نفس، عبدالهادی جابری پور

 www.igccm.ir 22622914 22622910-13 مجید موافق قدیرلی

 m.irinfo@igcc 

خیابان ولیعصر، خیابان شهید 

، 54فیاضی)فرشته(، پالک 

، طبقه cساختمان داریوش، بلوک 

 3اول، واحد 

 سید رضا زیتون نژاد، شهریار مهاجرنواب رئیس:  آقای مصطفی موسوی ایران وویتنام 38

 :  داود صدیق نوری، خزانه دار

 : امیر خلفیاعضاءسایر 

 cc.ir-www.iv 88381346 88381346 سولماز سلوکی

 cc.ir-info@iv 
پایین تر از میدان  –خیابان مفتح 

پالک  –کوچه افشار  -هفت تیر

 سومطبقه  – 8

http://www.i-ibc.net/
mailto:info@i-ibc.net
mailto:iran.indiachamber@gmail.com
mailto:iran.indiachamber@gmail.com
http://www.igccm.ir/
mailto:info@igccm.ir
http://www.iv-cc.ir/
mailto:info@iv-cc.ir

