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 آدرس اتحاديه رئيس اتحاديه نام اتحاديه
تلفن 

 اتحاديه

 ابزارفروشان 1
  38523594  71نبش چهارراه دوم پالک 49بلوار امام خمينی داخل امام خمينی  محمدرضا سوهان گر

38590250 

  33419480  170-پالک -12وشش نبش ک -خيابان گاراژدارها  یمرتضی سينی چ اوراق کنندگان اتومبيل 2

33419113 

 33694091 قطعه دوم سمت راست -30شهيد طالبی -30/1مصلی -بلوار مصلی عليرضا ارزانی ممقانی فروشانآجيل  3

33694092 

 37688145 104پالک  10و  8بلوار سازمان آب بين صادقی  ابوالحسن نجفی آرايشگران مردانه 4

 م کارانوآلوميني 5
مصطفی برومند عليزاده 

 طوسی
 1 ط 35ساختمان رضوی پالک  5و  7بين پاستور -خيابان پاستور-احمدآباد

38422719 

38415386 

 32258189  905پالک 9و7خوندخراسانی بين خيابان آ محمد طيرانی بهتری صنايع پروفيل  و آهن آالت 6

32218399 

 حسن نوری همت آبادی خودروآهنگران  7
چهارراه مقدم بلوارجمهوری اسالمی،خيابان پروين اعتصامی،پروين 

  375،پ14اعتصامی

33419130 

33428849 

 

 37282992  62پالک  17و  15بلوار شهيد کامياب خيابان عزيزی حدفاصل عزيزی  حيدر ساکن برجی بارفروشان 8

37282991 

 37528276 ساختمان آموزش اصناف 44و  42بزرگراه شهيد چراغچی بين  فاطمه ساالرزاده بانوان آرايشگر 9

 504واحد  5چهارراه مجد ساختمان ضامن آهو طبقه  – 25و  23بين قرنی  زهرا طهماسبی فرحدل بانوان خياط 10
37285002 

37285592 

 نب بانک تجارت ج 1/7و  7مصلی بين مصلی  بلوار هسيدحسينعلی شرف زاد فروشان وعمده مواد غذايی برنج 11

33655601 

33655604 

 118بعد از چهار راه دوم پالک 80خيابان عدل خمينی  حسين بهنام بلور، چينی ولوستر 12
38541154 

38516818 



 38543949 1060پالک  24بش آخوند خراسانیخيابان آخوند خراسانی ن مهرمجيد شاد  پارچه فروشان 13

38514966 

 پتوفروشان 14
 33664154   28شهريور سرای اردکانيان طبقه باال پ 17ابتدای خيابان  -نجراه پ علی اصغر خوشخو

 ، پاساژ امير ، طبقه سوم آزادی، بازارچه سراب يابانخ کاظم محيط رادی تابلو سازان 15
32221991 

32217008  

 37516664  1پالک 4و2بين اسدا..زاده 35عبدالمطلب مجتبی کرمی يوسف خليل تاسيسات مکانيکی ساختمان 16

37517674 

     38459265 واحد يک  - 52ساختمان  - 44خيابان سناباد  ابراهيم کارديده حقيقی تاالرهای پذيرائی و ظروف کرايه 17

38411081 

 37620034   5، واحد  2، مجتمع نسترن ، طبقه  23بلوار خيام ، خيام  وارسته تزئينات ساختمانی 18

19 
تعميرکاران منصوعات نفت،گاز،الکتريک 

 وچرخ خياطی
 مجيد سلطانی

 5برگ جنوبی نبش گل 32بلوار ابوطالب ابوطالب 
 37284348 

   64پ  4نبش پروين -پروين اعتصامی  -خيابان فدائيان اسالم  محمدکاظم جنتی تعميرکاران و فروشندگان الستيک 20
34188723 

34433173 

 توليد  پالستيک 21
علی اسالمی فيض  قاسم

 آبادی

 37135356 3طبقه دوم واحد  44ساختمان  9و 7بلوار قاضی طباطبائی بين قاضی طباطبائی 

37135357 

 33643288  2/38طبقه دوم پالک 11شهريور سراهای بازار رضا سرای 17 محمدرضا رضائی انصاری توليد کنندگان  تريکو، کشباف وجوراب 22

 09155254580  طبقه اول  3و  1ين بين خواجه ربيع ميدان امام حس رضا اشرفیمحمد توليد کنندگان کاالی خواب وندافان 23

24 
توليد کنندگان و خدمات عايقهای رطوبتی و 

 معماران تجربی
 37292465  1/98 پالک 27و25 بين مجد-بلوارمجد  گلمکانی

25 
توليد کنندگان وتعمير کاران قطعات برق 

 خودرو
 33442122 28و  26بين ياران  18فدائيان اسالم  نخيابا نتهایا علی نجوی ثانی

 32293018 طبقه دوم  -درب دوم  -داخل عبادی  45عبادی خيابان  نوروز علی فوالدی توليدکنندگان و تعميرکاران قفل و کليد 26

 32242010 6يراز طبقه دوم واحد مقابل هتل شخيابان دانشگاه  سعيد اسدی فروشندگان عينکتوليدکنندگان و  27

22354783 

 38544290 16پالک    39خيابان امام رضا محمدعلی جامی فر توليدکنندگان وخدمات فنی خودرويی 28



38517278 

29 
چادر دوزان وتوليدکنندگان تزئينات 

 داخلی خودرو
 غالمرضا افتخاری

واحد  1طبقه اول واحد  4مجتمع کوروش بلوک  53و  51بين شهيد رياضی  –سيدی 

  شمالی

33855344 

33855345 

30 
چلوکباب ،چلوخورشت، 

 رستورانداران،کباب و حليم پزان
 161پالک  - 68امام خمينی خيابان  حسن اميريان

33855344 

33855345 

 تکثيروفتوکپی.حروفچينی 31
سيد محمود مير محمدی 

 ازغندی

 38444649  188بش پاستور شمارهن

38444690 

   178پالک  46و  44بين سيدرضی -بلوار سيد رضی خليل دانش عدالت حمل ونقل درون شهری 32
36034070      

36034010 

33 
 خدمات الکترونيک،سيستم 

 آسانبرو های حفاظتی،ايمنی
  10پالک  18عدی خيابان سعدی س سيد محسن خاوری هاشمی

32252666 

32250750 

 38485510 20واحد-46ساختمان-2/3نبش ابن سينا-خيابان ابن سينا فشين اکبری حدادا یتخابرامخدمات تلفن همراه وتجهيزات  34

38485520 

  36پالک-11چمران خيابان  سيد مرتضی تحقيقی بيدل ورزشی خرازی ،عطريات و لوازم 35
38596910 

38598310 

  264پالک  10مطهری شمالی -خيابان مطهری شمالی حسين مصدق حصار خرده فروشان ميوه و تره بار 36
37125448    

37125403 

 ج نانوايی ط سوم  6و  4بين فلسطين  -خيابان فلسطين  علی کاشفی خشکشوئی و لباسشويی 37
37659227  

37659027 

 11پالک  34خيابان سناباد  علی اکبر طاهری پوشاک خياطان مردانه وتوليدکنندگان 38

38412558 

38430432 

 کد پستی  68پالک  6سناباد نبش سناباد  خيابان حسن ماجدی درودگران و مبل سازان 39
38439557 

38440817 

 37665758 43،پالک  3و  1بيستون بين ،35دستغيب خيابان  محمود بنانژادمشهدی اریرايانه و ماشين های اد 40

  9 -7بين ابوطالب -ميدان ابوطالب خيرخواهمحسن  چتائی و آالت رنگ،يراق 41
37280330     

37242305 



42 
تعميرکاران  سازندگان و فروشندگان

 دينام،استارت باطری
 33430611  26خريسی خيابان ياران نبش ياران ن یخليل مشهد

33443848 

 37270737 474پ 28و26خيابان مطهری شمالی بين مطهری محمد فضائلی حسينی نژاد سازندگان وفروشندگان مصنوعات فلزی 43

 38383337  6 پالک 12ملک الشعراء بهار  يابانخ کاظم واحدی ساعت سازان وساعت فروشان 44

 32237399  10/2پالک-15هاشمی نژاد-نرسيده به چهارراه عشرت آباد-ميدان شهداء حسين اصغر ثابتی سراجان 45

32237476 

 37245218  31پ 23توحيد خيابان ابوالفضل دهستانی سفره خانه داران سنتی 46

 مانی فردمحمد رضا سلي سماور سازان 47

  38)گلسرخ( پالک  37/1رسالت  -گاز رسالت چهارراه

 

32739392 

32744270 

  2سمت چپ پالک  2قطعه  99آزادی خيابان بزرگراه آسيايی بهنام بهبودی فرد سنگبريها 48
36667868 

36667869 

 37134745   305واحد  -ساختمان ضامن آهو –د و بلوار قره نی تقاطع مج محمد فرزانی شيرينی ساز،شيرنی فروش،کافه قنادی 49

 37134590 805واحد  – 8طبقه  – 2بلوار قرنی تقاطع مجد برج سارينا  خدادادیمحمد  شيشه و آئينه 50

   3واحد  6پالک  15ضلع جنوبی بازار رضا نبش شيخ طوسی  صادق ابراهيم زاده فرشچی صنايع دستی و گلدوزان 51
38538750 

38528650 

   37256875 بعد از چهارراه اول قطعه 25قرنی  -بلوار سپهبد قرنی  علی مغانی صنعت چاپ استان خراسان رضوی 52

37256876 

  321اژ عالی طبقه سوم پالک خيابان خسروی نو پاس حسن صادقی طاقه فروشان قماش 53
32295550  

32295551 

54 
عکاسان، فيلمبرداران و توليد کنندگان 

 عکس

محمدعلی دائمی 

 شيرعليزاده

 38405217 86سمت چپ پالک  17نامجو انتهای نامجو خيابان 

38405269 

 هادی مخملی فرش دستباف و مواد مصرفی 55
 32293185  3ط 1/333زگو ) خسروی نو( مقابل بانک سپه شعبه بازار ساختمان خيابان شهيد اندر

32236231   



 طبقه اول -ساختمان ابن سينا  -جنب قنادی طباطبائی  -خيابان ابن سينا  سعيد شريف زاده مشهدی بستنی فالوده وفروشندگان آبميوه ، 56
38411625 

38417053 

 37282638  9و7بين ابوطالب  -لوار ابوطالب ب حمد فکریا دگان پالستيک ومشمعفروشن 57

37282639 

  128و  127چهارراه خسروی ، بازار فردوسی ، طبقه سوم ، واحد  جواد مفيدی نجار فروشندگان پوشاک 58
32242425 

32211572 

59 
فروشندگان روغن موتور،فيلترجات،تعويض 

 روغن،شستشوو توقفگاه خودرو
 حامد يزدی زاده خرازی

طبقه  3مجتمع کوروش بلوک   53و 51خيابان رياضی بين -1/32قائم -کوی سيدی

  اول

33867233 

33866789 

 38593886 کد پستی  338پالک  12نبش شهيد حنائی -راه دانش  4-خ امام رضا ع  غالمرضا ميری فروشندگان زعفران 60

 37651733 ميدان بار سپاد ، جنب باسکول سپاد ، داخل شرکت سليم نيرو  محمد جواد صبوری و الوار  چوبفروشندگان فرآورده های  61

37297763 

62 
 وردهای گوشتی،آفروشندگان فر

 فانتزی اغذيه،پيتزا وغذاهای
  پالک دو –کوچه هويزه  -20نبش بهار -اء بهارخيابان ملک الشعر -ميدان بسيج حميد اموری سرابی

38593388 
38586820-24 

  10نبش جمهوری اسالمی  عباس وحيدی فروشندگان فرش ماشينی و موکت 63
33418395 

33417716 

 223پالک10خيابان سعدی سعدی سعيد عطاران فروشندگان کاالی صوت وتصوير 64
32215554 

2244008 

 33417636  247پالک  19لوار فرودگاه خيابان پروين اعتصامی ب مهدی باقری درح فروشندگان گوشت دامی   65

33423020 

 38935527  613پالک  29و 27بلوار وکيل آباد بين  حسن بخارائی قوچانی فروشندگان گياهان دارويی 66

67 
م برق وسيم کشی فروشندگان لواز

 ساختمان
 ساختمان فوالد کار  - 9و  7بين خراسانی  -خيابان آخوند خراسانی  رامين رضامند

32236777 

32236778 

 38537736  53 پچهارراه استانداری دور ميدان ديدگاه لشکر  -خيابان ملک الشعرای بهار  غالمرضا رزقيان فروشندگان لوازم خانگی 68

38537737 

69 
فروشندگان لوازم و تجهيزات 

 پزشکی،آزمايشگاهی و دندانپزشکی
 38549059  6دوم واحد  ط 88جنب بانک ملت ساختمان  -سه راه پاسداران-چمران  مرتضی مقدم

38583060 



 38590405  751پالک  23رضا امام  -خيابان امام رضا )ع( عليرضا اردکانی فرد فروشندگان لوازم يدکی اتومبيل 70

38597093 

71 
فروشندگان لوازم يدکی مصنوعات  نفت 

 وگاز و الکتريک
 32221909 905پ - 9و7بين آخوند  -خيابان آخوند خراسانی حسين صالحيان نيک

 24پالک 9و7بلوارقاضی طباطبايی بين علی اصغر شعبانی فروشندگان لوله ولوازم بهداشتی 72
9-

37232668 

 33653180  108پالک  8نبش محمدآباد  38شهيد رستمی -بولوار شهيد رستمی غالمرضا جاجرمی فروشندگان مرغ، ماهی وتخم مرغ 73

33687570 

  27پالک-16قرنی  سلطانیغالمرضا  فروشندگان مصالح ساختمانی 74
37290097  

37296320 

75 
فروشندگان و تعميرکاران موتور سيکلت 

 و دوچرخه
 طبقه دوم -ساختمان يلدا -چهارراه لشکر به سمت ميدان ده دی  حبيب اله زارع

38534900 

38556860 

 فروشندگان و توزيع کنندگان جرايد 76
 37318987  15پالک  80عبادی  محمد صفدری شادالو

77 
و سازندگان طال و جواهر و  فروشندگان

 نقره
 32225544 بلوار مدرس مقابل دادگستری کل بازارچه کاوه طبقه دوم  باقر معبودی نژاد

32238524 

78 
فروشندگان و نصب کنندگان 

 شوفاژوتهويه مطبوع
 38401189 40 پ -سمت چپ -نبش چهارراه اول  -21فلسطين  -فلسطين  خيابان شاهرخ فداکار

 38521014 دوم هطبق 15نبش شيخ طوسی -ضلع جنوبی بازار رضا  عبدالصمد رحيمی مقدم فيروزه تراشان 79

 33415918 22بالک  15خيابان فدائيان اسالم  حکيمی الکترو مکانيک 80

 32223537  2واحد2اری مدرس طبقهمجتمع تج8بلوارمدرس مدرس محمد محمدی کفاشان 81

32255677 

 38537173  2طبقه هشتم واحد _ساختمان يلدا_40بين چهار راه لشگر وامام خمينی  سيدجواد سيدعباسيان کتاب ونوشت افزارو صحاف 82

38599565 

 احمد نوری ناری گازرسانان 83
نبش  31المطلب بعد از موسوی قوچانیتقاطع شش راهه شهيد موسوی قوچانی وعبد

 9196664778طبقه دوم کدپستی 28تقاطع شش راهه ساختمان مهر پالک

37127093 

37299211-2 



84 
گلفروشان و فروشندگان سموم دفع 

 آفات نباتی
  37677058  40/4بعد از خيام  40بلوار خيام شمالی خيام  محمود عليان نجف آبادی

 33434356  375پالک  14پروين اعتصامی خيابان  مهدی علی خانی خامسی گلگير و رادياتور سازان 85

33416035 

  139پالک  9و  11خيابان دانشگاه بين دانشگاه  محمدجواد فرزانه لوازم بهداشتی آرايشی 86
37276158 

37251497 

  7خيابان دانش غربی نبش دانش  محمدجواد نظامی فلزاتماشين ساز، فلز تراش و ذوب  87

38547385 

38596584 

   36025828 282پالک  1دانش آموز  –بلوار دانش آموز  مرتضی اسکافی نوغانی محصوالت فرهنگی،بازی و سرگرمی 88

36025829 

 37655730  478دوسی حدفاصل مولوی و بهار پالکبلوار فر علی اصغر مرادزاده مشاورين معامالت امالک 89

 33687555 01ساختمان پليس+46و44لوارشهيدرستمی بين رستمیب سيدمجيد محموديان موسسات خودرو سواری کرايه 90

33687500   

 371327510  141مجتمع امين طبقه اول واحد  3نبش دانشگاه  حميد معدنی فاروج مؤسسات برق صنعتی 91

 همکف  ط 19پالک 3و1خيابان ملک شعراء بهار چهارراه بيسيم خيابان جهاد بين  مصطفی کشتگر نانوايان 92
38591514 

38531119 

 33759246  219و218بازارحافظ واحد-نرسيده به ميدان عباسپور-بزرگراه غدير قربانی نبات و آبنبات  ريزان 93

33759247 

 33446374  13نبش خ شهيد خبيری  13بلوار جمهوری اسالمی  حسين باغدار کريم آبادی  نقاشان اتومبيل 94

 38525470  38ميدان ده دی خيابان رازی شرقی پالک حميدرضا حيدری نمايشگاهداران اتومبيل 95

38525471 

96 
 داران و نماهتل آپارت

 مهمانپذيران
 32212991 جنب اداره بهزيستی 8و10بين حجت -بطرف چهار راه زرينه -چهار راه شهدا  سيد محمد پوررضائی

32212992 

 32213334 51خيابان دانشگاه کوچه سجادی پالک-ميدان شهداء محمد قانعی دارانهتل 97



 


