
جوایز قرعه کشی سمتLast- مشخصات First- مشخصات نام اتحادیهکد رهگیری فرمردیف

 یک دستگاه تست قند خون میهماناتاق اصناف11853128768

(زوج )اقامت در هتل مشهد بسیجاتاق اصناف2853224463

خادم الرضائیانمحمدرسولگیاهان دارویی32213124433
نائب رئیس دوم 

اتحادیه
(زوج )اقامت در هتل مشهد 

(زوج )اقامت در هتل مشهد میهماناتاق اصناف41879209240

(زوج )اقامت در هتل مشهد خزانه دار اتحادیهبوستانیانرضاخودرو سواری کرایه5148905970

(زوج )اقامت در هتل مشهد کارمند اتاقرحمتی نیاعلیاتاق اصناف63236887596

ایوبیمحمدحمل و نقل درون شهری71608361448
نائب رئیس اول 

اتحادیه
یک عدد پتو

یک عدد پتومیهماناتاق اصناف81365238280

توکلیمهدیگیاهان دارویی93307609955
نائب رئیس اول 

اتحادیه
یک عدد پتو

101641015080
کاالی (تولید لحاف و تشک

(خواب
یک عدد پتورئیس اتحادیهاشرفیمحمد رضا

یک عدد پتورئیس اتحادیهبهنامحسینبلوروچینی113431742995

123841037631
کاالی (تولید لحاف و تشک

(خواب
یک عدد پتوخزانه دار اتحادیهعلیزادهمحمد هادی

یک عدد پتودبیراتحادیهقاسمیمهدیخودرو سواری کرایه133471639594

یک عدد پتوخزانه دار اتحادیهحیدری اشرافیحسنطاقه فروشان قماش142368825891

یک عدد پتورئیس اتحادیهصادقیحسنطاقه فروشان قماش152376495139

یک عدد پتورئیس اتحادیهفرزانهمحمدجوادلوازم بهداشتی آرایشی163029725497

یک عدد پتوبازرس هیات مدیرهحسن زادهعلیرضاتابلو سازان173408246170

باغدار کریم ابادیحسیننقاشان اتومبیل182393312378
نائب رئیس دوم 

اتحادیه
یک عدد پتو

یک عدد پتوکارمند اتاقخدیویفاطمهاتاق اصناف192996192266

صادقصنایع دستی202169843045
ابراهیم زاده 

فرشچی
یک عدد پتورئیس اتحادیه

یک عدد پتوخزانه دار اتحادیهکاظمی رشخوارسیدعلی اکبرخدمات موتوری213520344044

22907246992
تعمیرکاران و فروشندگان  

الستیک
باروتیانمحمدرضا

نائب رئیس دوم 

اتحادیه
یک عدد پتو

سیدمحمودفروشندگان پوشاک23499335751
ابراهیم زاده 

موسویان

نائب رئیس دوم 

اتحادیه
یک عدد پتو

یک عدد پتومیهماناتاق اصناف2441602366

یک عدد پتومیهماناتاق اصناف251656571099

محمدیانجواددوزندگان اتومبیل262954804563
نائب رئیس دوم 

اتحادیه
یک عدد پتو

یک عدد ساعت مچی رئیس اتحادیهساکن برجیحیدربارفروشان271019523474

یک عدد ساعت مچی میهماناتاق اصناف282653595818

یک عدد ساعت مچی میهماناتاق اصناف291288250166

یک عدد ساعت مچی واحد نمونهصالحیمقداداتاق اصناف302143688852

یوسف پور سیفیمحمد رضاحمل و نقل درون شهری311523938105
نائب رئیس دوم 

اتحادیه
یک عددساعت مچی



کریمیرسولچلوکباب  وحلیم پزان32575732099
نائب رئیس دوم 

اتحادیه
یک عدد عینک آفتابی

نبویان محمدآبادسیدمحمدخدمات موتوری333916478047
نائب رئیس دوم 

اتحادیه
یک عدد عینک آفتابی

یک عدد عینک آفتابیمفلحونایزدی فرعفتبانوان خیاط342064261625

35814647388
لوازم یدکی مصنوعات  نفت 

وگاز والكتریک
یک عدد عینک آفتابیخزانه دار اتحادیهطالبیمجتبی

یک عدد عینک آفتابیمیهماناتاق اصناف36340266114

یک عدد عینک آفتابیکارمند اتاقکریمیالهاماتاق اصناف37359280004

یک عدد عینک آفتابیدبیراتحادیهکریم زادههادیآلومینیم کاران382449147522

مصطفیآلومینیم کاران391478426927
برومند علیزاده 

طوسی
یک عدد عینک آفتابیرئیس اتحادیه

401238289534
معماران تجربی وعایقهای 

رطوبتی
یک عدد عینک آفتابیبازرس هیات مدیرهمیرآوهمحمود رضا

یک عدد عینک آفتابیکارمند اتاقصدیقیحمید رضااتاق اصناف41631149575

زعفرانرئیس اتحادیهدهستانیابوالفضلچایخانه داران423777086379

زعفرانکارمند اتاقممی زادهنسریناتاق اصناف433241818237

زعفرانخزانه دار اتحادیهبادپرحمیدرضاتولید کنندگان پالستیک443657221749

زعفرانکارمند اتاقمشرفیجلیلاتاق اصناف454074282670

آجیل عدالتکارمند اتاقامیری محتشمزهرااتاق اصناف461973893708

آجیل عدالتبازرس هیات مدیرهصابر افشاریانحمید رضاعكاسان و فیلمبرداران471166406552

آجیل عدالتدبیراتحادیهاخوتحامدمحصوالت فرهنگی483428848378

49165220747
معماران تجربی وعایقهای 

رطوبتی
آجیل عدالترئیس اتحادیهاساسیعباس

تلفن همراهعضو هیات مدیرهکریمیعباسمشاورین معامالت امالک502756811507

تلفن همراهرئیس اتحادیهاردکانی فردعلیرضالوازم یدکی اتومبیل513695763537

آقائیسید مرتضیمشاورین معامالت امالک521773533333
نائب رئیس دوم 

اتحادیه
تلفن همراه

تلفن همراهدبیراتحادیهدلبریعلیخیاطان مردانه وتولیدپوشاک531944807261

سالمیانمجیدباطری سازان542355161706
نائب رئیس دوم 

اتحادیه
تلفن همراه

تلفن همراهکارمند اتاقمعماریان طهرانیمحمداتاق اصناف552465707652

تلفن همراهکارمند اتاقافشارهاغالمرضااتاق اصناف562284457789


