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

آقای  هرویک  ایران و ارمنستان 1

 یاریجانیان
هاملت یاریجانیان، نادبه نظریان نواب رئیس:  

زهیر خدابخشندهخزانه دار:   

ادیک ورطانی سایر اعضاء:   

 77326041 77349142 ژرایر خسرویان

 

www.iranarmeniacc.org 
info@iranarmeniacc.org  

خیابان -ابتدای جاده دماوند-تهرانپارس

خیابان  -خیابان نشوه  –پننجم شیدایی 

12پالک  -سازمان آب  

طاهریآقای محمد  ایران و اسپانیا 2 مجید فرخ زادی، جواد منشی زاده نائینینواب رئیس:    

سعید هاشمی خزانه دار:  

محمد حسن دیده ور، اصغر آهنی ها، محمد سایر اعضاء: 

 محمدی راد، زهرا فالح، آرش محبی نژاد

  www.isbc.ir 88381350 88381350 ناهید مظفر
info@isbc.ir  

پایین تر از میدان هفت  –خیابان مفتح 

طبقه  – 8پالک  –کوچه افشار  -تیر

 چهارم

 ایران و استرالیا 3

 

 حمیدرضاآقای 

 مناقبی

:علیرضا شمس فرد، محمد حسن دیده ورنواب رئیس  

جالل الدین مقصودیخزانه دار:   

پور، رقیه حاتمی جواد معتمد نیا، مرجان هوشیار  سایر اعضاء:  

 88839626 پدیده جاندوست

 

88810528 www.iraucc.com 
info@iraucc.com  

175شماره  –خیابان طالقانی   

 ایران و افغانستان 4

 

سلیمیحسین آقای  : محمدحسن کرمانی، عالمیر محد صادقینواب رئیس   

سید عبدالرضا سید خاموشی،خزانه دار:   

: محمد حنیف مسعودی، امیرهوشنگ امینی، احمد ءسایر اعضا

 اصغری قاجار

7-888346546 مظفر علیخانی  88306126 www.iaccim.ir 
info@iaccim.ir  

175شماره  –خیابان طالقانی   

فرشید آقای  ایران و امارات 5

 فرزانگان

: محسن احمدی باصیری، عرفان شاکری نسبنواب رئیس  

شبنم بهرامیخزانه دار:   

حامد استیری، سعید مقیسه، سادینا آبائیسایر اعضاء:  

 88346732 رضا ایالتی

6-88810525  

88346733 www.iremcc.ir 
info@iremcc.ir  

175شماره  –خیابان طالقانی   

امیرهوشنگ آقای  ایران و انگلیس 6

یامین  

عالء میرمحمدصادقی، فیروزه مزدانواب رئیس:   

علی حمزه نژاد خزانه دار:   

علیمردان شیبانی، صادق سمیعی، مرضیه ابراهیمی  سایر اعضاء:  

 88701280 سید احمد میرمطهری

88701295 

88711793 

88710473 

www.ibchamber.org 
info@ibchamber.org  

خیابان ولیعصر، جنب پله دوم، برج سرو 

1103واحد  11طبقه  –ساعی   

آقای احمد   ایران و ایتالیا 7

 پورفالح

فرانکو برجزه، محمدرضا بهرامننواب رئیس:   

محمدجعفر برادرانخزانه دار:   

هماسادات گوشه، محمد مهدی رئیس زاده، لیدا سایر اعضاء: 

 شهابی

 88750086 لیدا شهابی

 

88752733 

 

www.iiccim.ir 
info@iiccim.ir  

 –خیابان کوه نور  –خیابان مطهری 

4طبقه  – 50شماره  –خیابان هفتم   

محسن قادری، علی صالح نیانواب رئیس:  رستمی خانم لیال ایران و بلژیک 8  

هادی ناصر پورخزانه دار:   

کمال شبانیان، حسن فروزانفرد، عباس مزروعی، سایر اعضاء : 

 محمد علی هاشم زاده، محسن خلیل عراقی

 www.irblcci.com 88064425 88064426 معرفی نشده
info@ieblcci.com  

 -خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

3واحد  -2پالک  –خیابان هفتاد و دوم   
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 ایران و چین 9

 

آقای مجیدرضا 

 حریری
سید حسین امینینواب رئیس:   

مهدی چنگیزی اشتیانیخزانه دار:   

هرویک یاریجانیان، رویا وزیری، یوسف باپیری، سایر اعضاء :

، فرهاد منصوبیمصطفی مالکی تهرانی، افشین امینی  

مریم سادات سمیعانی 

 فرد

88593495 

88306999 

88304140 www.iccci.ir 
info@iccci.ir  

 

 –باالتر از طالقانی  –خیابان فرصت 

5پالک –کوچه ایرانشهر   

 ایران و روسیه 10

 

آقای هادی 

 تیزهوش تابان

کامبیز میرکریمیغالمرضا عشریه، نواب رئیس:  

روشنعلی یکتای قرابائی خزانه دار:   

سید جلیل جاللی فر سایر اعضاء :  

 88848010 معرفی نشده

 

88345817 www.irjcc.ir 
info@irjcc.ir  

شماره –خیابان طالقانی   

175 

 

 ایران و سوئد 11

 

آقای عبدلرضا 

 هنجنی

علیرضا شمس فرد، محمد هادی نوری نواب رئیس:   

گیتی رنجبران خزانه دار:   

سعید حالج یوسف زادگان، فرهاد امانخانی، سایر اعضاء : 

خسروخاور، امیر احمد گلدوست داریوش اعتمادی، رامین  

 www.iscci.ir 88810930 88834410 حمید رضا صمدی
info@iscci.ir  

175شماره  –خیابان طالقانی   

آقای شریف نظام  ایران و سوئیس 12

 مافی

علی توکلی خو، متین صادقی نواب رئیس:  

مهرداد جمشیدیخزانه دار:   

پیام دین حسین یزدجردی، شکراله معماریان،  سایر اعضاء: 

 دوست

 www.iransuisse.com 88836814 88822551 عبدالحسین معین پور
info@iransuisse.com  

، طبقه 47شماره  –خیابان خردمند جنوبی 

11واحد  3  

آل آقای یحیی  ایران و عراق 13

 اسحاق

محمد عارف ابراهیمی، شهال عمورینواب رئیس:   

  یوسف باپیریخزانه دار: 

محمدرضا غفرالهی، سید حمید حسینی، محسن سایر اعضاء: 

نیازی، فاطمه شعانی، چمن آرا، محمد مهدی رئیس زاده، علی 

 شعبان فروتن

 88814181 سییید حمید حسینی

88810546 

88814180 www.ir-iqcc.com  
 iraniraq@gmail.com  

پایین تر از میدان هفت  –خیابان مفتح 

 8قدیم ، 1پالک  –کوچه افشار  -تیر

طبقه دوم –جدید   

آقای مهدی  ایران و فرانسه 14

 میرعمادی

محمد فطانت فرد، تیری ژولن نواب رئیس:  

سید ابراهیم بزرگیخزانه دار:   

عبدالقادر بنودا، دمینیک ماریون، محمد ظهیر،  سایر اعضاء: 

 محمدرضا نجفی منش، رویا فرهنگ

 88491427 کامیار آذری

88491491 

88491663 www.cfici.org  
info@cfici.org  

 –خیابان ایرانشهر  -خیابان کریمخان

 – 4طبقه  -27شماره  –خیابان آذرشهر 

11واحد  

15 

 

 ایران و کانادا

 

آقای عالءالدین 

 میرمحمدصادقی

شاهین شیثیفریبرز حقیقی رطلب،  : نواب رئیس  

محسن خلیلی عراقی خزانه دار:   

، موسی ایرج حسابی، علیرضا ناظم الرعایاییسایر اعضاء : 

 احمد زاده

88810616-17 بهاره گلچین  

 

88309048 www.iran-canada.biz    175شماره  –خیابان طالقانی  
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تنهایی حسین  آقای ایران و کره جنوبی 16 حمید علوی، محمد رضا ظهیر امامینواب رئیس:    

کیا کیانیخزانه دار:   

سعید جهاندیده، حامد کاظمی، علی اصغر سایر اعضاء: 

 کاویانی

 66747100 پویا فیروزی

86072675 

86072679 

66747783 www.irko.org 
irkochamber@gmail.com  

زیرپل حافظ، جنب  وزارت بهداشت، 

2طبقه  -9انتهای کوچه اشهری، پالک   

محمد امین صباغ زاده، شهال عموری نواب رئیس:  آقای محسن ضرابی ایران وعمان 17  

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 سپند -خیابان استاد نجات الهی

8واحد  -4طبقه  -32پالک   

شهاب جانسپار، مجید حاجی احمدینواب رئیس:  آقای شاهین شیثی ایران و هلند 18  

مرتضی میر عبدالمطلبی خزانه دار :   

پرویز پیروز، محمود کریمیان اقبال، سید قاسم  سایر اعضاء: 

 غفاری

 88381349 88381349 مونا معراجی

 

www.iranholland.com  
info@iranholland.com  

پایین تر از میدان هفت  –خیابان مفتح 

طبقه  – 8پالک  –کوچه افشار  -تیر

 چهارم

آقای مهدی  ایران و یونان 19

جهانگیری 

 کوهشاهی

علی نقیب، حسین سالح ورزی نواب رئیس:   

ناصر ریاحیخزانه دار:   

مجید موافق قدیرلی، مهدی شریفی نیک نفس،  سایر اعضاء:

 عبدالهادی جابری پور

 

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

هید شخیابان ولیعصر، خیابان 

، ساختمان 54فیاضی)فرشته(، پالک 

cداریوش، بلوک  3، طبقه اول، واحد   

غالمعلی فارغی، محمد صادق نیکزادنواب رئیس:  آقای امیر عابدی ایران و قزاقستان 20  

بهزاد یعقوبی عراقیخزانه دار:   

محسن امینی، محمد حسین ترابی، امیر یوسفیسایر اعضاء:   

 88917631 سمیرا پابرجا

88803527 

89783148 www.irkzbc.com 
info@irkzbc.com  

خیابان سپهبد قرنی ، خیابان شهید 

،  76کالنتری غربی ، ساختمان شماره 

20، واحد  4طبقه   

حسین آقای  ایران و آذربایجان 21

 پیرموذن

مهران فکری، رحیم وهابزادهنو.اب رئیس:   

قلی رضائیرضا خزانه دار:   

فرنگیز رحمانیسایر اعضاء:   

 88381321 حسین وثوقی ایرانی

33742001-045 

30و 29داخلی   

09016806100همراه:  

89788755 www.ir-az.com 
iranazerbaijan95@gmail.com  

پایین تر از میدان هفت  –خیابان مفتح 

طبقه  –  8پالک  –کوچه افشار  -تیر

 چهارم

آقای حمیدرضا  ایران و اوکراین 22

 قادی

احمد اصغری قاجار، علی اکبر قادینواب رئیس:   

علی اصغر بهبودخزانه دار:  

حسینعلی گلی، هومن خوانساری، سید رضا نورانیسایر اعضاء:  

 www.iujcc.ir 22257639 26112883 علی اصغر بهبود
info@iujcc.ir  

بلوار  –تقاطع فرمانیه  –پاسدارن شمالی 

34واحد  -28پالک  –جهانبخش نژاد   
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خانم سیده فاطمه   ایران و گرجستان 23

 مقیمی
علی اصغر بهبودمریم سلطانی، نواب رئیس:   

حسین وثوقی ایرانیخزانه دار :   

احمد اضغری قاجاریسایر اعضاء:   

 www.irgeccim.com 88345817 88848010 زیبا صادقی
iran.georgia.cc@gmail.com  

175شماره  –خیابان طالقانی   

فرهاد آگاهیآقای  ایران و برزیل 24 سید فخرالدین عامریانمسلم ناصری، نواب رئیس:    

بهزاد درخور خزانه دار:   

داود رنگی، مهدی جهانبانی، علی اکبر معینیسایر اعضاء:   

88508046-7 فرهاد طاهریان  7-88508046  www.ibjcc.com 
info@ibjcc.com  

خیابان خرمشهر خیابان عشقیار )نیلوفر 

 4پالک  -کوچه هشتم –سابق(  

11واحد  5طبقه   

مجید آقای  ایران و ترکمنستان 25

 محمدنژاد

ماهری، مجید جلیلیعبدالحلیم نواب رئیس:   

بهمن ایریخزانه دار :   

احمد زمانیان یزدی، محمدرضا توکلی زاده،  سایر اعضاء:

محمد صمدی رحمان قره باش، سید اکبر رسولی،  

 88381356 معرفی نشده

37079000 -051  

051-37664810  www.irtkcc.com 
info@irtkcc.com  

پایین تر از میدان هفت  –خیابان مفتح 

طبقه  –8پالک –کوچه افشار  -تیر

 چهارم

خیابان فلسطین  -بلوار فلسطین -مشهد

31پالک -بین فرهاد و نسترن  -هجده  

26 

رنگ رونا پرهام رضائی، مهدینواب رئیس:  آقای ابراهیم جمیلی ایران و هند  

احمد زارعیخزانه دار:   

جمشید خلیلی، محمد مهدی طباطبائی، مصطفی سایر اعضاء: 

 ناظری

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

iran.indiachamber@gmail.com  175شماره  –خیابان طالقانی  

آقای حسن  ایران و شرق  آفریقا 27

 خسروجردی

مسعود برهمن، پرویز کرباسی نواب رئیس:   

مصطفی میرمحمد صادقی خزانه دار:   

حبیب اله  محمدرضا فقیهی، فاطمه شعبانی،سایر اعضاء: 

 انصاری

 www.iaecc.ir 88381348 88381348 محمد رضا فقیهی
info@iaecc.ir  

پایین تر از میدان هفت  –خیابان مفتح 

طبقه  –8پالک –کوچه افشار  -تیر

 چهارم

آقای مهرداد  ایران و ترکیه 28

 سعادت دهقان

حسین پاشائی، محمدرضا رستمینواب رئیس:   

بهنام تاج الدین،خزانه دار:   

علی اوالد دیلمقانیان، حسن انتظار، صمد سایر اعضاء: 

 پورسلطان

 www.iranturkeyjcc.com 40442475 40442518 آرین مهدی زاده
info@iranturkeyjcc.com  

اشرفی اصفهانی باالتر از حکیم، برج 

  77واحد  7زمرد، طبقه 

29 

 ایران و پاکستان
آقای عبدالحکیم 

 ریگی

امان اله شهنوازی، محمد شریف رخشانی اصیلنواب رئیس:   

مراد بخش یارمحمد  ، محمود تهی دستسایر اعضاء : 

،محمد صادق مروارید، کاوه کیهانی، محمد شهنوازی، زهی

 محمد ایوب ریگی میرجاوه، هوشنگ پارسا، حسین تازیکی

 

 معرفی نشده

88381320 88381320 

www.irpkjcc.ir  
irpjjcc@gmail.com  

کوچه  –خیابان مفتح جنوبی  –هفت تیر 

چهارمطبقه  – 8پالک  –افشار   

 -چهارراه باهنر -زاهدان, خیابان شریعتی 

35پالک   
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1398دی  1: توسط اتاق ایران تاریخ بروزرسانی   |سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران    

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

سید سلطان حسینی امین،  علیرضا فرهنگ جو نواب رئیس: آقای هانی فیصلی ایران و کویت 30  

محمد خاکی خزانه دار:   

سلیمانی، سید مصطقی مسعود جمالی، طاهر سایر اعضاء: 

 موسوی، سیروس دهقانی، حمیدرضا کاشی

  35340805-061 سولماز سلوکی

88381355 

061-35340795  

 

کوچه افشار  –خیابان مفتح جنوبی  –هفت تیر  در دست اقدام

طبقه سوم – 8پالک  –  

بلوار ساحلی  _شیخ ی کو _خرمشهر 

نرسیده به پل آزادی _شهید بایندر   

 6415763154 :کد پستی

آقای دکتر پدرام  ایران و اتریش 31

 سلطانی
علیرضا ناظم الرعایایی، ناصر ریاحینواب رئیس:   

علیرضا خالق خزانه دار:  

امیراحمد گلدوست، ساناز میرهادی زادی، سایر اعضاء: 

حمیدرضا واعظ پور، حسن شکوهی،علیرضا شمس فرد،، سید   

 www.iajcc.ir 26701294 26701192 علی عیان بد
info@iajcc.ir  

بعد از –سه راه ضرابخانه  –شریعتی 

 –میدان کتابی) مصطفی احمدی روشن( 

چه سمت متر داخل کو -کوچه مجتبایی 

5واحد  – 1پالک  –نبش دیانا  –  

آقای عدنان موسی  ایران و قطر 32

 پور
محمد علی دیده روشن، خورشید گزدرازی نواب رئیس:   

محمد علی دیده روشنخزانه دار:   

محمد آیت الهی موسوی، حمیدرضا ذواالنوار،  سایر اعضاء: 

شهریاری، علیرضا آرحیمی، علی غوابش، میالد ملک پور امیر  

 www.cci-irqa.com 88591049 88591209 معرفی نشده
info@cci-irqa.com  

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب،فاز 

، طبقه 26یک، بلوار ایران زمین، پالک 

 دوم

آقای محمد حسین  ایران و تاجیکستان 33

 روشنک
کاظم شیردل، عبدالرضا محمدی نواب رئیس:   

علیرضا دربانی ثانیخزانه دار:   

مریم سراج احمدی، محمد دانش عالقه بند، سایر اعضاء: 

 حیدر بابازاده

 88738630 معرفی نشده

051-37662009  

051-37666121  

 

خیابان  -خیابان بخارست -میدان آرژانتین در دست اقدام

5طبقه  -13پالک  -شانزدهم  

و  18بین فسطین  -خیابان فلسطین -مشهد

طبقه اول -2زنگ  -2پالک  – 20  

آقای مصطفی  ایران وویتنام 34

 موسوی

سید رضا زیتون نژاد، حمید سیل سپورنواب رئیس:   

: داود صدیق نوری، امیر خلفیاعضاءسایر   

 www.iv-cc.ir 86051241 88619381 معرفی نشده
info@iv-cc.ir  

خیابان  -میدان پیروزان-میدان شیخ بهایی

5واحد  12پالک  –پیروزان   
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