
 مشخصات کمیته های مشترک بازرگانی

 تلفن نماینده اتاق  سایر اعضا رئیس تاریخ تاسیس نام کمیته ردیف

 :فرشاد ایزک شیرینائب رئیس آقای سعید هادئی 10/09/97 ایران و بلغارستان 1

بهروز اسدی، عبداله یونسی مجرد، جواد بهرام زاده، عطاله موسوی،  اعضاء:

 حامد استیری، حمید غفرانی، میکائیل پورحسن، محمدرضا حاجی زینلی بیوکی

 85732364 حامد میرشریفیان

 : امین فرطوسی نائب رئیس آقای علی قدکی 18/06/97 ایران و چک 2

مجاوری، امیر لطیفی، محمود  امیر احمد گلدوست، آیت اله قلی زادهاعضاء: 

اقبال بهبهانی، حمید جعفری، نظام الدین طباطبایی، میر مسعود کبریت ساز 

 توکلی ، حمیدرضا نبی زاده، مرادسرخیرخیابانی

 85732367 مریم بهروزی

 : علی محسنی نژاد نائب رئیس آقای بهرام شکوری 20/05/97 ایران و ژاپن 3

پناهنده، تورج جهادی ارسی، حمیدرضا نبی زاده، احمد سوهان گر، آرام اعضاء: 

سید جالل الدین رضوانی نژاد، علی اصغر محمدشاه ولی، علی میرعابدینی، نصراله 

 معصومی

 85732316 پرستو نورائی

 زیتون نژادنائب رئیس: سید رضا  آقای یداله  طاهر نژاد 16/04/97 ایران و اندونزی 4

حسن بیک، حمید مرادی، بهزاد یعقوبی،  اعضاء: محمد حسن عبدالهی، فاطمه

مهدی رستم آبادی، علی فرهمندی، منوچهر میرزایی، علی اکبر پورملک، مهرداد 

 ایاد خرم آرائی ^مکی،

 85732316 پرستو نورائی

ایران و آفریقای  5

 جنوبی

 حامد خلیلینائب رئیس:  آقای بابک هدایتی 12/09/98

ابراهیم صحت، اسعد عزیزی، هرمز اخوان، سید محمد هاشمی مقدم،  اعضاء:

بابک باباجان زاده زواردهی، مجتبی شهرام یار، حمیدرضا علیپور مشکاتی، 

 علیرضا روح افزا، مریم سلطانی، خسروبیاتیان

 85732396 بیتا خسروجردی

آقای سید محسن  30/10/98 ایران و رومانی 6

 ضوئی
 میرصدری سید محسننائب رئیس: 

، حمیدرضا دالوری، بیژن کسائیان، حمیدرضا محمدرضا مدرس خیابانیاعضاء:

خلیلی، احمد دهقان، هومن جباری، امیر مراد علیان، عباس کسائیان، امیر 

 مهاجر، حمیدرضا یعقوبی، محمود الهوتیان

 85732367 مریم بهروزی

آقای امیر هوشنگ  06/11/97 ایران و سنگاپور 7

 بیرشک
 علی سلیمانی تنورلوئینائب رئیس: 

تور دشتبان، یاشا پاک گوهر، محمود بنی احمدی، محمود شکیباپور، اعضاء:

علی فاضلی، قاسم روزبه، علی محستی نژاد، حمدرضا فرشچیان، محمدصادق 

 نوری، علی هوشمندیمنش، حمید مختاری

 85732316 پرستو نورائی

 نائب رئیس: امیرفرجاد رضائی آقای پرهام 18/06/97 ایران و دانمارک 8

بقایی کیا، پریسا میرزایی، سید وحیددزفولی، بابک قره باغی،  مهدیاعضاء:

ساسان زمانی علویجه، ببژن افکار، ایرج طهرانی زاده جبه، امیرحسین قندی، 

 علیرضا روح افزا، حمید دانشور طریق

 857323 مهدی ساعتچی

ابوالفضل روغنی آقای  10/09/97 ایران و لبنان 9

 گلپایگانی
: خلیلی، صباغی ده آبادی، ادیب زاده، احتشامی، سالجقه، خسروشاهی، اعضاء:

 سلیمانی، علیپورشکانی، ضمیرخورسندی، شیبانی
 85732384 احمد حاتم زاده

 اسماعیل موذنینائب رئیس:  آقای جبار کیانی 20/12/96 ایران و اسلواکی 10

 محمدرضا صداقت، مهران صمصامی، امیرمسعود دانشخو: پرهام رضایی، اعضاء:

 85732367 مریم بهروزی
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