
1401اردیبهشت   –ایران  رترات مورد تایید سازمان توسعه تجالیست شرکت های مدیریت صاد  

   کشورهای هدف صادراتی  حوزه تخصصی    نام شرکت   رتبه

نام و نام  

خانوادگی 

 مدیرعامل 

   تاریخ انقضا ایمیل    نمابر   تلفن

موافقت 

 اولیه

رشد آفرینان 

امید سالمت 

 عطر آگین 

 بدون محدودیت جغرافیایی  گیاهان دارویی و معطر 

 حسین

خصاف 

 مفرد 

03155578806 

55578807  

03155578807 Info@aromede.com 1401/12/25 

موافقت 

 اولیه

شرکت  

نمایشگاهی و 

مدیریت 

صادرات میالد 

 نور

مصالح  - مواد غذایی 

صنایع دستی   - ساختمانی

نساجی و پوشاک - و فرش  

-افغانستان-پاکستان- عراق

 اتحادیه - آذربایجان   – رمنستان  ا

 اروپا 

 علی

محتشم 

 امیری 

02188656169  02188653514 Info@miladfair.com 1401/12/27 

موافقت 

 اولیه
 باتیس تجارت

هیزات و اقالم تج

 - ساختمان  - پزشکی

فرش و منسوجات 

مواد اولیه   - خانگی

 کارخانجات

 قرقیزستان، ترکمنستان، عمان، یمن 

ساره  

پرهیزی 

 سرشوری

05135424328  05135424328 Info@batis-emc.com 1401/12/17 

موافقت 

 اولیه

هوشمند  

 کاران دانش 
خدمات  کاال و   

 و آفریقای  حوزه  –   عمان–عراق  

 عربی 

امیر رضا 

 نیکان
02188008560  02141425555 Info@houkad.com 1400/12/17 

3رتبه    
پیشبران 

 کیفیت سامانه 

مصالح ساختمانی و مواد 

 غذایی
عمان  -سوریه  - عراق  

  رئوف

 کویلی
08338100000  08338100000 info@pishbaran.ir 1401/10/28 

موافقت 

 اولیه

لیو تجارت  

 آالم پویا 

 - صنایع غذایی  - خشکبار

 - خدمات فنی و مهندسی

 شیمیایی

سریالنکا   - هند    
 علی محمد

 طاووسی
08433330595  08433330595  1401/10/08 

tel:0315557880655578807
tel:0315557880655578807
tel:02188656169
tel:05135424328
tel:02188008560
tel:08338100000
tel:08433330595


1401اردیبهشت   –ایران  رترات مورد تایید سازمان توسعه تجالیست شرکت های مدیریت صاد  

   کشورهای هدف صادراتی  حوزه تخصصی    نام شرکت   رتبه

نام و نام  

خانوادگی 

 مدیرعامل 

   تاریخ انقضا ایمیل    نمابر   تلفن

موافقت 

 اولیه

رایمند نیکو 

 فراز ایرانیان 
ترکیه، حوزهعراق، سوریه،  صنایع غذایی، ساختمان   CIS 

توکلی   امین 

 پور
02533551284  02533551284 s.m.hossein.danesh@gmail.com 1401/08/30 

3رتبه    
کویر نگین 

 بین الملل 

صنعت ساختمان، مواد 

 غذایی، پزشکی

افغاستان، کشورهای حوزهعراق،   

CIS 

 محمد

 عسگری 
02122546475  02122546475 cob@bknco.ir 1401/09/27 

موافقت 

 اولیه

آینده آسمان 

 دنا

قطعات خودرو، صنایع 

 پالستیکی

، افغانستان، عمان،   عراق ، سوریه

 ارمنستان 

  ابوذر

 منصوری 
09120899872  07432222924 contact@aademc.com 1401/7/24 

موافقت 

 اولیه

مانا شهد  

 امیران

صنایع غذایی، پالستیکی، 

 مصنوعات چوبی 

ترکیه، عراق، افغانستان، اتحادیه 

 اروپا 

مسعود 

 قاضی
02532926465  02532926465 manashahdexperts@gmail.com 1401/6/28 

موافقت 

  اولیه
  پارس فیدار

سوهان، گز، دمپایی، 

فرش، چسب کاغذ و سایر 

  کاالهای مجاز

 امارات، عراق، آذربایجان، آلمان و

CIs و سایر کشورها  

محمدرضا 

  علیان

02537840627 

37840628  

02537840627-

8 
 1401/5/10  

موافقت 

  اولیه

شرکت آرین 

  پاک شرق
  زعفران، میوه و تره بار

امارات، چین، ایتالیا، هنگ کنگ، 

   قطر

  حوریه

   هوشیار
05136614455  05135424478 arianpakco@gmail.com  1401/3/05  

موافقت 

  اولیه

پویان 

پاسارگاد 

  کاشان

صنایع ساختمانی, مواد 

غذایی, تجهیزات 

  پزشکی

آفریقا, حوزه خلیج  ,CIS ,اوراسیا

   فارس

 طاهره

  معراجی
03155464451  03155464452 info@pouyanpasargad.com  1401/03/18  

موافقت 

  اولیه

زینو تجارت  

  امین 

مصالح ساختمانی، 

ز محصوالت ساخته شده ا

مواد پتروشیمی و مواد 

  غذایی

  روسیه و عراق  - ارمنستان 
 سید محمد

   حسینی
02140888372  02140888374 info@zinota.ir  1401/03/12  

tel:02533551284
tel:02122546475
tel:09120899872
tel:02532926465
tel:0253784062737840628
tel:0253784062737840628
tel:05136614455
tel:03155464451
tel:02140888372


1401اردیبهشت   –ایران  رترات مورد تایید سازمان توسعه تجالیست شرکت های مدیریت صاد  

   کشورهای هدف صادراتی  حوزه تخصصی    نام شرکت   رتبه

نام و نام  

خانوادگی 

 مدیرعامل 

   تاریخ انقضا ایمیل    نمابر   تلفن

  3رتبه  

توسعه اقتصاد 

راه ابریشم 

  هجران

  اروپا  -آسیای میانه    - افغانستان   خشکبار و خدمات
 شیر آقا 

   حبیبی

05137684040 

37684041  

05137684040 

37684041 
info@rah-abrisham.com  1401/07/13  

   2رتبه  

مدیریت 

تجارت بین 

  الملل دانا 

انواع بیسکویت، ویفر، 

گز،شیرینی و شکالت، 

  وادغذاییماکارونی و م 

عراق، افغانستان، ترکمنستان،کانادا، 

استرالیا، سودان، سومالی، قطر، 

کویت، عربستان سعودی،   بحرین، 

انگلیس، تاجیکستان،قرقیزستان، 

 آلمان، سوئیس،کرواسی، 

  جزایرموریس، مالزی،آمریکا 

  سید یوسف

قاضی 

  عسگر

03139512570 

88538511  

03136685786 

88538513  
info@danatradeco.com 

h.nili@danatradeco.com  
1401/05/08  

   2رتبه  
نجمه تجارت  

   اروند

میل  - گازهای صنعتی 

  گچ  - رنگ    - گرد  
  عراق

  عبداله

   خالدی
06132261134  06132252876 info@najma-tejareh.com  1401/5/8  

موافقت 

  اولیه

شیرال جهان 

گستر 

   پارسیان

مواد معدنی، تجهیزات 

پزشکی، صنایع غذایی، 

مصالح ساختمانی،قطعات 

خودرو، رنگ و رزین ، 

 ماشین آالت صنعتی و

  پتروشیمی

روسیه، ارمنستان، آذربایجان ،عراق 

  ، سوریه و لبنان

ادیب   حمید

   زاده
02144659830  0219784844 ifo@sheralbusiness.com  1401/08/09  

   2رتبه  

تجارت  

آفرینان 

  پایدار تبریز

خدمات فنی و مهندسی  

،قطعات و مجموعه های 

صنعتی، تجهیزات 

  بیمارستانی

عراق، جمهوری آذربایجان 

  ،قزاقستان، روسیه، گرجستان 

انزلی  ناصر

   چی
04134468043  04134473715 n_anzali@yahoo.com  1401/4/31 

 

tel:0513768404037684041
tel:0513768404037684041
tel:0313951257088538511
tel:0313951257088538511
tel:06132261134
tel:02144659830
tel:04134468043

