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 تلفن اتحاديه آدرس اتحاديه رئيس اتحاديه نام اتحاديه

 30شهيدطالبی –1/30مصلی –بلوار مصلی  ارزانی ممقانی آجيل وخشكبار 1
33694090 

33694092 

 شريف زاده آبميوه ، بستنی 2
 38411625 دومطبقه -ساختمان ابن سينا -جنب قنادی طباطبايی-خيابان ابن سينا

38417053 

 36097211-2 طبقه فوقانی  نانوايی  46و  44بين سيد رضی  بلوار سيد رضی  دوالبی ران مردانهآرايشگ 3

 1 بقهط 35پالک  ساختمان رضوی – 7و  5بين  –خ پاستور  –احمد آباد  برومند آلومينيم کاران 4
38422719-

38415386 

 33428849 375 پالک 14پروين اعتصامی  -بلوار فرودگاه  حسن نوری همت آباد  آهنگران اتومبيل 5

 38523594 13/49عدل خمينی   - 49خ عدل خمينی  سوهانگر ابزارفروشان 6

 32724715 20طالب نبش مجلس  یسرافراز اتوسرويس 7

 37343770-2 بين عبدالمطلب يک وسه جنب نانوايی سنگک طبقه سوم کاشفی وپيتزااغذيه  8

 33415918 22پ خ فدائيان اسالم خ ابوحامد زحمتكش الكترو مكانيک 9

 10پالک  18خ سعدی  خاوری الكترونيک 10
32250750 

32252666 

 32252899 9و7آخوندخراسانی بين–خ خاکی  رضامند الكتريک 11

 33419480 3طبقه  170پ  12خيابان گاراژدارها کوشش  سينی چی اوراق کنندگان اتومبيل 12

 37282991-3 62پالک  – 15نبش خيابان شهيد عزيزی  – 1/54کامياب  –شهيد کامياب بلوار  ساکن بارفروشان 13

 33430611 26خ ياران  –خ هدايت  –خ نخريسی  خليلی مشهدی باطری سازان 14

 حسنی بانوان آرايشگر 15
 36010307-9 5طبقه  274پالک   38نبش سيدرضی -بلوار سيدرضی 



 6ساختمان  قهوه لبخند  2هويزه ط  چهارراه گلستان مقابل سينما طهماسبی فرهدل بانوان خياط 16
38539186-

38523973 

 118بعد از چهارراه دوم پالک  – 80خ عدل خمينی  بهنام بلوروچينی 17
38541154    

38516818 

 33664154-5 28پ –طبقه فوقانی  –سرای اردکانيان   -خ نواب صفوی  خوشخو پتوفروشان 18

19 

عمده فروشان 

 موادغذايی

 نيات()خواروبارولب

 شرف زاده

 33655601و3 جنب بانک تجارت  – 9و7حدفاصل  –عمده فروشان:  بلوارمصلی 

 37277231-2 8قره نینبش   -چهارراه ميدان بارخواروبار و لبنيات:   

 37282638 طبقه فوقانی قنادی -7نبش ابوطالب   -بلوار ابوطالب فكری پالستيک ومشمع 20

 طبقه  فوقانی 4سی پروين اعتصامی نبش  اعتصامی خ نخري جنتی ت ف الستيک 21
33418872-

33415958 

 32221991 بازار امير 2خ آزادی جنب بيمارستان شاهين فر طبقه  محيط رادی تابلو سازان 22

 (1واحد ) – 44سناباد  -خ سناباد حقيقی تاالرهای پذيرائی 23
38459265     

38411081 

 188کوی دکترا)ابن سينا(نبش پاستور شماره محمدیمير تكثيروفتوکپی.حروفچينی 24
38444649 

38444690 

 38549059 6طبقه سوم واحد88خيابان پاسداران جنب بانک ملت ساختمان مقدم تجهيزات پزشكی 25

 38547385 7نبش دانش غربی دانش غربی –خ امام رضا  نظامی تراشكاران 26

 32211572 127پ   -طبقه سوم   -پاساژ فردوسی  -چهارراه خسروی مفيدی فروشندگان پوشاک 27

 2ساختمان نسترن ط  23خيام  –خيام بلوار  افشاری صالح تزئينات ساختمانی 28
37620034-

37671366 

 38485510 46رو بروی سه راه ادبيات ساختمان  اکبری تلفن همراه 29



 37284348 5نبش گلبرگ  32ابوطالب  هرمزی تو ليد لوازم خانگی 30

 37135357 ساختمان توشيبا طبقه دوم   9و  7خ قاضی طباطبايی بين قاضی طباطبايی  اسالمی توليد  پالستيک 31

 33643288 4ساختمان شكوفا طبقه  1خ مدرس مدرس  انصاری توليد  تريكو و کشباف 32

33 
توليدکنندگان کاالی 

 خواب
 39و37عبادی بين فاطميه اشرفی

32746227-

09155254580 

 37245218 31پ  -  23توحيد   -خ توحيد  دهستانی چايخانه داران 34

 161پالک  68امام خمينی  نبش-خ امام خمينی اميريان چلوکباب  وحليم پزان 35
38545434       

38598254 

36 
چوب بران وچوب 

 فروشان
 37651733 ميدان بارسپادجنب باسكول ميدان بارداخل شرکت سليم نيرو صبوری

 172پالک  46و  44بين سيد رضی   -بلوار سيدرضی دانش عدالت مل ونقل درون شهریح 37
36034070      

36034010 

 33416331 26خ نخريسی خ هدايت نبش ياران  نجوی دمات برق اتومبيلخ 38

 37662031 نبش  بيستون يک 35دستغيب –خيابان شهيد دستغيب  بنانژاد خدمات کامپيوتری 39

 38544290 16پ  39خ امام رضا امام رضا  جامی فر ی خودرويیفنخدمات  40

 38596910 11نبش چمران  –خ دکتر چمران  تحقيقی لوازم ورزشیخرازی و  41

 37659027 جنب نانوايی 6و  4بين فلسطين  علی کاشفی خشكشوئی و لباسشويی 42

      33687500 46و44بين رستمی بلواررستمی محموديان خودرو سواری کرايه 43

 پنجراه سناباد خ دانشسرای شمالی طاهری خياطان مردانه 44
38412558-

38430432 

 38439557 6و4خيابان سنابادبين سناباد ماجدی درودگران 45



 طبقه دوم –ساختمان يلدا  -چهارراه لشكر به سمت ميدان ده دی   ارعز دوچرخه و موتور 46
38531536-

38534900 

 32764060 1/20طالب مجلسی اول بلوار ابوريحان پ  افتخاری يلدوزندگان اتومب 47

 جنب شيرينی اورانوس-  9و7بين ابوطالب  -بلوار ابوطالب خيرخواه رنگ وابزار ساختمانی 48
37280330     

37242305 

 38383337 6پالک12خيابان ملک الشعراء بهار نظری ساعت سازان 49

 264پالک  -10خ مطهری شمالی  مصدق سبزی و ميوه 50
37125448    

37125403 

 32227399 10پ  15خ شهيد هاشمی نژاد  ثابتی سراجان 51

 32739392 خ رسالت بعد از چهارراه گاز کوچه گل سرخ سليمانی سماور سازان 52

 36667868 قطعه دوم99آزادی-جاده سنتو مقابل پليس راه امام هادی ميرزايی سنگبريها 53

 38401189 15نبش چهارراه اول پ  21خ فلسطين  فداکار وتهويه مطبوعشوفاژ 54

 3ساختمان پمپ بنزين طبقه  47حر عاملی  -خيابن حر عاملی  فرزانی شيرينی سازان 55
37232947-

37256728 

 طبقه اول  55پالک  – 3و1بين عبدالمطلب -بلوار عبدالمطلب  خدادادی شيشه و آئينه 56
37315656-

37316500 

 3پ  6طبقه فوقانی واحد  15شهريور ضلع شمالی بازار رضا نبش شيخ طوسی  17ميدان ابراهيم زاده ع دستیيصنا 57
38538750-

38528650 

58 
و آهن  صنايع پروفيل

 آالت 
 32258189 905پالک9و7بين آخوندخراسانیخ خاکی  طيرانی بهتری

 37270737 28و26ری شمالیمطهری شمالی بين مطه حسينی نژاد صنايع فلزی 59

 15چهارراه اول سمت راست پ 25بلوار قره نی  مغانی صنعت و چاپ 60
و27256875

37242450 



 32215554 10نبش سعدی  -خ سعدی سليمان زاده صوت وتصوير 61

 32پ -طبقه فوقانی  -خ  سرای عالی-خ خسروی نو  صادقی طاقه فروشان قماش 62
2295550 3 

32295551 

 32225544 2خ مدرس بازارچه کاوه طبقه  معبودی نژاد و جواهر و نقره طال 63

 دائمی ان و فيلمبردارانعكاس 64
 38405217 32پالک  10اميرکبير 20خ کوهسنگی 

 38580636 3گلستان شرقی ساختمان مهر طبقه اول واحد20دانشگاه-خيابان دانشگاه اسدی عينک سازان 65

 32213247 20و  18بين کامياب   -هن  به طرف مقدم بلوار راه آ طالبی فخاران 66

67 
 توليد و فروش

 فرش دستباف
 طبقه فوقانی  نمايشگاه البرز 28خ بهار  چهارراه بيسيم  ملک الشعراء  یمخمل

38546309  

38593210 

 10نبش جمهوری اسالمی  -بلوار جمهوری اسالمی وحيدی فرش ماشينی 68
33418395-

33417716 

 37318987 15پ  -80آيت ا... عبادی  –خ آيت ا... عبادی  صفدری دگان جرايدفروشن 69

 38593886 12نبش دانش شرقی  -چهارراه دانش–خ امام رضا  ميری فروشندگان زعفران 70

 38521014 طبقه دوم - 6پالک  - 15ضلع جنوبی بازاررضا نبش شيخ طوسی رحيمی مقدم فيروزه تراشان 71

 130پ  39و  37بلوار فاطميه بين  الدیفو قفل و کليد 72
32736501-

32714901 

 38543949 1060پ  24خ آخوند خراسانی نبش آخوند خراسانی   شادمهر قماش فروشان متری 73

 32223537 2بلوار مدرس جنب داروخانه رضا مجتمع مدرس پ  پورمالئكه کفاشان 74

 38599565 2واحد – 8طبقه  –ساختمان يلدا  – 40بين چهارراه لشكر و امام خمينی  – خ امام خمينی رستگارمقدم کتاب ونوشت افزار 75

 37299211 – 2 30پ  3بلوار قاضی طباطبائی  نوری گازرسانان 76



 37677058 40خيام  –خيام شمالی  عليان گلفروشها 77

 33434356 375پ  14خ نخريسی پروين اعتصامی  عليخانی گلگير و رادياتور سازان 78

 33417636 247پالک  19پروين اعتصامی   -بلوار جمهوری احدی گوشت قرمز 79

 38935527 29و27بين وکيل آباد بخارائی گياهان دارويی 80

81 
لوازم بهداشتی 

 آرايشی
 11نبش دانشگاه  -حدفاصل ميدان شهدا و فلكه سعدی  -خ دانشگاه فرزانه

37276158-

37135851 

 53پ  –ميدان ديدگاه لشگر  –چهارراه استانداری  کسائيان لوازم خانگی 82
38537736 

38537737 

 38590405 53پ  – 23امام رضا  –خ امام رضا )ع(  اردکانی فرد لوازم يدکی اتومبيل 83

84 
لوازم يدکی مصنوعات  نفت 

 وگاز
 32221909 3طبقه  905پ  -  9و 7خ آخوند خراسانی حدفاصل خراسانی  صالحيان

85 
ت مكانيكی تأسيسا

 ساختمان
 1پالک  35عبدالمطلب  کرمی

37516664 

37517674 

 37232668-9 9و  7بين قاضی  –بلوار قاضی طباطبايی  شعبانی لوله ولوازم بهداشتی 86

 37279302 306ميدان صاحب الزمان)عج(مجتمع سبحان ساختمان پزشكان واحد معدنی مؤسسات برق صنعتی 87

 36021209 282پالک  1آموز دانش  –بلوار دانش آموز  یاسكاف محصوالت فرهنگی 88

 33653180 8نبش محمدآباد  -چهارراه محمد آباد-بلوار انقالب  جاجرمی ماهی وتخم مرغ -مرغ 89

معامالت مشاورين  90

 امالک
 حدفاصل چهارراه مهدی و فرامرز عباسی -بلوار فردوسی   مراد زاده

37658239 

37658424 

 37290097 27پ  – 16قره نی   –بلوار قره نی  وکيلی لح ساختمانیمصا 91

 37292465 1/98پالک27و25بلوارمجدبين اساسی تجربی معماران 92



 37521015 -7 متری بالل مقابل بازار سپاد  100 - خيام شمالی  سلطانی موزائيک سازان 93

وهتل  مهمانپذيران 94

 آپارتماداران
 2-32212991 8و6ءبين بهجتچهارراه شهدا پوررضايی

95 

 19پ 1چهارراه بيسيم خيابان جهاد بعد از جهاد  براتی نانوايان
38591514-

38531119 

 33759245 218پ  1انتهای مصلی بزرگراه غدير جنب پل راه آهن بازار حافظ ط  رنگی تهرانی نبات و آبنبات سازان 96

 33446374 13نبش شهيد خبيری -يریبد خيداخل شه 13می بلوار جمهوری اسال صفارزاده نقاشان اتومبيل 97

98 

 38پ  -خ رازی شرقی حيدری نمايشگاهداران اتومبيل
38525470 

38525471 

 32213334 51خيابان دانشگاه کوچه سجادی پالک-ميدان شهداء قانعی هتلداران 99

 


