لیست اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف تهران
ردیف

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

تلفنها

نشانی

1

آبکاران

محمد
خلیلی متینزاده

55040623
55327458

خ شوش شرقی ،خ شهید غالمی(شبیر)
شماره444

2

آرایشگران زنانه

افسرالملوک یاسان

77649019
77649020
77629132

سعدی شمالی ،خیابان برادران قائدی
(هدایت) روبروی خیابان عالئی،کوچه
مرادزاده ،پالک7

3

آرایشگران مردانه

عباس گلشن ندامانی

77520357
77647164

دروازه شمیران ،خیابان شهید برادران قائدی
بن بست زرافشان ،پالک  ،۱۲طبقه دوم

4

فروشندگان آهن ،فوالد

محمد آزاد

77610511
الی ۱۹

خیابان سعدی شمالی ،اول خیابان هدایت
(شهید برادران قائدی) پالک ۳۶۶

5

آهنسازان

حبیب اله بشارتی

77603618

خیابان انقالب ،پیچ شمیران و روشن دالن
خیابان صفی علیشاه ،پالک  ،۱۲۳طبقه
دوم

6

آهنکاران ساختمان درب و
پنجره سازی فلزی وجوشکاران

محمد یوسف نام آور

77531759
77531400

خیابان سعدی شمالی ،خیابان برادران
قائدی (خیابان هدایت) بعد از تنکابن،
پالک ۱۶۷

7

آهنگران وصنعتگران خودرو

محمد پوررجبیان

88433323
88428159

خیابان شریعتی ،روبروی اداره پست
پالک  ،۵۶۱طبقه سوم ،واحد 9

8

ابزار فروشان

فریدون غمام نو

66714848
66707324

خیابان امام خمینی ،مقابل مسجد مجد
کوی شهید سلطانی ،پاساژ جعفری ،طبقه سوم

9

دارندگان تعمیرگاه ،اتوسرویس،
توقفگاه و کارواش پارکینگ ها

محسن فقیهی

88760094
88527513
۸۸۷۶۳۱۴۷

خیابان شریعتی ،باالتر از چهارراه قصر،
روبروی انبار مخابرات ،کوچه اشرفی ،شماره
۲۸

10

فروشندگان اشیاء قدیمیو
صنایع دستی

سید محمد عبدالهی

77619323
77619322

خیابان سعدی شمالی ،پائین تر از
بیمارستان امیرعلم ،ساختمان ۲۵۰
طبقه سوم ،واحد  ،1پالک ۶۲۹

11

اغذیه فروشان مواد غذائی

اسداله
احمدی شهریور

66959021
66467586
66494658

خیابان انقالب ،خیابان فلسطین جنوبی
کوی محتشم ،روبروی بیمارستان مدائن،
پالک ۱۱

لیست اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف تهران

لیست اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف تهران

ردیف

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

تلفنها

نشانی

12

تولیدکنندگان و فروشندگان
لوازم الکتریک

حسین درودیان

88831334
88831335

خیابان انقالب ،دروازه دولت ،ابتدای
خیابان مفتح جنوبی
بن بست موثق ،پالک 11

23

13

آسانسور و تولیدکنندگان
و تعمیرکاران وسایل
الکترومکانیکی

علی اکبر ایلخانی

88897866
۸۸۹۰۹۳۲۵

بلوار کشاورز ،خیابان فلسطین جنوبی
کوچه شهید ذاکری ،پالک  ،4طبقه دوم

24

14

تولیدکنندگان و تعمیرکاران
تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی

صادق فیضآبادی

88936863
88907564

میدان ولیعصر ،بلوار کشاورز ،خیابان
فلسطین جنوبی
کوچه شهید ذاکری ،پالک  - 4طبقه اول

25

15

فروشندگان نوشت افزار
و لوازم مهندسی

موسی فرزانیان

55813830
55601473
55620257

خیابان  ۱۵خرداد غربی
خیابان شیخ فضل اله نوری
کوی پارک ،پالک ۲۴

26

16

بارفروشان

حسن صابری

55029۳۲۹

میدان بزرگ میوه و تره بار ،انتهای فاز ،2
جنب شورای حل اختالف

17

سازندگان و فروشندگان باطری و
خدمات برق تخصیصی خودرو

گویک نرسسیان

88812382
88829823
88812383

میدان هفت تیر ،خیابان بهارشیراز
خیابان سلیمان خاطر ،چهارراه مالیری پور
ساختمان  ،۳۷طبقه سوم ،شماره 2

18

تولیدکنندگان ،بافندگان حرف
وابسته فرش دستباف

محمد علی
زرینه کفش

۸۸۷۴۳۴۱۴

خیابان مطهری ،خیابان علی اکبری
کوچه حاج محمدیان ،پالک ۱۲

19

تولیدکنندگانوفروشندگانبستنی
آبمیوه و کافی شاپ

اسکندر آزموده

66935910
 ۱۲و

میدان انقالب ،خیابان کارگر شمالی
نبش فرصت شیرازی ،پالک ۱۰۴۸
طبقه سوم

30

20

بنکداران و طاقه فروشان پارچه

امیر قدیمینژاد

55804046
55617027
55629661

خیابان خیام ،جنب بانک ملی پاچنار،
ساختمان وین
طبقه اول ،پالک 3

31

21

بنکداران مواد غذایی

محمد آقاطاهر

55812596
55819722
55573001

میدان محمدیه ،اول خیابان خیام شمالی
جنب مخابرات ،کوی بختیاری ،پالک ۱۷

22

مسافربری استان تهران

علی انصافی

66746264
66746467

خیابان سرهنگ سخائی ،روبروی پارکینگ
وزارت امور خارجه ،ساختمان خامنه پور،
شماره  ،۴۰طبقه سوم

ردیف

27

28

29

32

33

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

بوفه داران سینما
و مجامع عمومی

احمد رادان کوپایی

پارچه فروشان

فروشندگان پرنده و ماهی

تولیدکنندگان و فروشندگان
پالستیک و نایلون

تولیدکنندگان
و فروشندگان پوشاک

پیراهن دوزان و پیراهن فروشان

دارندگان نمایشگاه
و فروشندگان خودرو

حمل و نقل بار سبک شهری و
پیک موتوری

تاالرهای پذیرایی
و تجهیز مجالس

محمدحسین
نورایی آشتیانی

مهدی یوسف خانی

سیدرحیم
مقیمیاصل

ابوالقاسم
آقاحسین شیرازی

مجتبی درودیان

سعید موتمنی

داود محمدی

خسرو ابراهیمینیا

تاسیسات مکانیکی ساختمان

بیژن عطارد

تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات،
لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

قاسم نوده فراهانی

تلفنها

66426136

66487837
66487836

۸۸۳۰۲۲۴۷
۸۸۳۰۸۲۲۲

77503138
۷۷۶۰۵۷۰۸

۷۷۵۰۱۴۵۲

33901828
33932176
۴۴و33972843

88534587

6696104۷

88535255
الی ۷

نشانی
جمال زاده شمالی ،نرسیده به بلوار
کشاورز ،نبش کوچه حجت ،پالک
 ،386طبقه پنجم ،واحد10
خیابان جمهوری ،خیابان ابوریحان
کوی رازی ،پالک  ،۱۹طبقه 3

خیابان مطهری ،بعد از امیر اتابک
خیابان اورامان ،پالک  ،۳۴واحد ۱۰۵

خیابان شریعتی ،باالتر از طالقانی
کوی گوهر ،پالک ۲۵
میدان سپاه ،خیابان پادگان ولیعصر ،بعد
از خیابان بوشهر ،مقابل بانک انصار  ،پالک
 ۲۲و ۲۴
خیابان سعدی شمالی ،کوچه
امینزاده  -پالک  6قدیم ،پالک 4
جدید
خیابان بهشتی ،بعد از خیابان
سهروردی ،خیابان میترا ،نبش کوی
نکیسا ،پالک ۴۲
میدان منیریه ،خیابان ابوسعید
بن بست سوم ،جنب درمانگاه،
پالک ۶
خیابان سهروردی شمالی ،بین شهید
بهشتی و شهید میرزای زینالی ،کوی
زمانی ،پالک ۱۹

77605026
۷۷۵۳۱۴۰۱

خیابان انقالب ،خیابان شریعتی ،کوچه
سمنان پالک  ،۱۰طبقه سوم

66419351
۶۶۴۸۳۲۴۵

خیابان فلسطین جنوبی ،پایین تر
از لبافی نژاد ،نرسیده به جمهوری،
ساختمان  ،۱۰۶طبقه ۵

لیست اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف تهران

لیست اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف تهران

ردیف

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

تلفنها

نشانی

ردیف

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

تلفنها

نشانی

34

تزئینات داخلی ساختمان

بهروز چوداری میالنی

88935736
88945676

خیابان ولیعصر ،روبروی سفارت عراق،
کوچه شهید علی ولدی ،پالک  ،۷۳طبقه سوم

45

خرازی فروشان و وابسته

سید
حسین دکمه چی

۸۸۳۴۲۱۵۰

میدان هفتم تیر ،اول خیابان مفتح جنوبی
کوی تور ،پالک ۱۴

35

تشکدوزان
وصندلیسازان خودرو

حسین
جعفری علون آبادی

77523575

خیابان انقالب ،پیچ شمیران
خیابان نورمحمدی ،نبش شهروز الماسی
مقدم ،پالک  ،2طبقه اول شرقی

46

خشکبار و آجیل فروشان

مصطفی احمدی

33926375

خیابان  ۱۵خرداد ،مقابل بازار آهنگران
ساختمان بانک سپه ،طبقه 6

36

توزیع کنندگان
و فروشندگان جراید

حسین فکری

66747176

خیابان جمهوری ،خیابان سی تیر
کوچه ایروان ،پالک 9

47

خشکشوئی و لباسشوئی

ابوالفضل رجب زاده

8۸865194
88865196

خیابان کریم خان زند ،خیابان سنایی
میدان سنایی ،نبش کوی نهم ،پالک ،4
طبقه اول

37

چاپخانه داران

ایرج استاد علی نقی

۸۸۸۰۹۸۱۳

خیابان استاد نجات الهی جنوبی ( ویال)
خیابان شهید محمد اسماعیل محمدی
پالک  ،۴۶طبقه پنجم

48

خواربارفروشان

صفر فرهمند جم

33508508
33556485

خیابان مصطفی خمینی
پایین تر از چهارراه سرچشمه ،پالک 455

38

چادردوزان و برزنت فروشان

جبار ایلکا

33976008
33975626

بهارستان ،خیابان جمهوری
اول خیابان ملت ،بن بست خوشرو
ساختمان  ،۱۱۰واحد  ،8طبقه دوم

49

خیاطان

حبیب طهماسبی

۶۶۷۱۳۰۵۲

خیابان منوچهری ،خیابان ارباب جمشید
شماره ۶۰

39

فروشندگان چرم طبیعی و
مصنوعی و لوازم کفش

سعید حیاتی

خیابان خیام ،کوی منوچهرخانی ،مجتمع
تجاری منوچهرخانی ،طبقه  ،3پالک ۸۰

50

درودگران ومبلسازان

عبدالحسین عباسی

۷۷۶۲۶۱۸۰
۷۷۶۲۶۱۸۲

خیابان شهید برادران قائدی ( هدایت)
نرسیده به چهارراه دروازه شمیران ،پالک ۴۱

40

چلوکباب و چلوخورش

علی اکبر نریمانی

خیابان شریعتی ،خیابان ملک
خیابان ترکمنستان ،طبقه اول ،پالک ،۲
واحد ۱۰۱و ۱۰۲

51

دکه داران

نادر فداکار

33306051
۳۳۳۶۹۲۰۹

میدان امام حسین ،اول خیابان  ۱۷شهریور
پاساژ خوش قدم ،طبقه  ،3پالک ۶6

41

فروشندگان چوب
تخته و فرآورده های خام چوبی

اسماعیل الهیان

77528729
77602973
77508700

گرگان جنوبی ،پاساژ قائم ،طبقه سوم،
پالک 3

52

فروشندگان دل وجگر و قلوه

غالم حسن شیرازی

77620508
77620388

پیچ شمیران ،ساختمان تنکابن  -جنب
دانشگاه آزاد  -نیم طبقه اول ،پالک ۳۵۲

42

حلواساز و عصار
(تولیدکنندگان آبلیمو ،آبغوره،
گالب ،عرقیات و سبزی خردکن)

سیدحسین ناصری

55620295

خیابان خیام ،پشت امامزاده سید نصرالدین
کوچه مشتاقی ،پالک 2

53

تولیدکنندگان قطعات و
تعمیرکنندگان دوچرخه و
موتورسیکلت

مصطفی صفرخانی

55377220
55387220

خیابان مولوی ،بین وحدت اسالمی و
ولی عصر ،تقاطع محلوجی قمی ،ساعت
(مشیرالسلطنه) پالک  ،۱۰۷۴طبقه 3

43

موسسات و شرکتهای
حملونقل کاالی برون شهری

حسین احمدی زاده

۷۷۶۲۸۰۵۰

خیابان شریعتی ،سه راه طالقانی ،خیابان
خواجه نصیرالدین طوسی ،پالک ،۲۲۵
طبقه دوم

54

فروشندگان دوچرخه و
موتورسیکلت و لوازم یدکی
مربوطه

محمد خادم منصوری

33961037
۳۳۹۶۱۰۳۶
۳۳۹۶۱۰۴۰

خیابان سعدی جنوبی ،جنب بانک ملی،
ساختمان تقی نیا
طبقه چهارم ،پالک۴۱۰

44

حملونقل کاالی شهری

حسین زندی

66493529
۶۶۴۰۳۷۱۳

خیابان انقالب ،اول وصال شیرازی ،روبروی
پمپ بنزین
بن بست روزبه ،پالک ،۳طبقه ۳

55

ذوب فلزات

حسین محسنی فرد

55334305
الی ۷

خیابان فدائیان اسالم ،روبروی بیمارستان
مهدیه ،بین کوچه  ۲۴و  ۲۵شماره 464

55578122

88442394

لیست اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف تهران

لیست اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف تهران
ردیف

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

تلفنها

نشانی

ردیف

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

تلفنها

نشانی

56

دارندگان رستوران و سلف
سرویس

سید علی اصغر
میر ابراهیمی

66494312
66408489
۶۶۴۸۶۶۴۲

خیابان طالقانی ،بعد از میدان فلسطین
خیابان فریمان ،پالک ۲۷

67

صحاف

جلیل غفاری رهبر

33900032
33959548
33931015

خیابان  ۱۵خرداد ،خیابان پامنار
کوچه مشیرخلوت شرقی ،پالک ۱۲

57

فروشندگان رنگ

ناصر بزاز اقبالی

55392214
55389022
55392216

خیابان ولی عصر ،میدان منیریه ،خیابان
شهید معیری ،طبقه فوقانی بانک مهر،
پالک ۱۴۸

68

تولیدکنندگان و تعمیرکاران
صنایع برودتی ،تهویه مطبوع
لباسشوئی و قطعات یدکی

علی جمالی

77619065
الی ۶۸

خیابان سعدی شمالی ،خیابان برادران قائدی
(هدایت) ،نرسیده به چهارراه تنکابن
شماره 212

58

فروشندگان و سازندگان ساعت

عبدالرحیم احمدی

88594106
88594107

خیابان انقالب ،میدان فردوسی ،خیابان
شهید موسوی (فرصت) ،کوچه خزانه،
شماره  ،11طبقه سوم

69

فروشندگان لوازم صوتی ،گوشی
تلفن همراهو لوازم جانبی

ابراهیم درستی

۶۶۷۵۶۵۳۰
۶۶۷۵۶۵۳۵

خیابان حافظ ،خیابان جام 
ی
کوی محمد بیک ،پالک 22
طبقه  2شمالی

59

سراجان

محسن خردمند

77532370
77637131

میدان بهارستان ،خیابان صفی علیشاه
نبش کوچه زاهد ،شماره 1

70

طباخان ،فروشندگان
کله و پاچه و سیرابی
(طبخ شده خام)

حسین رواسی

۶۶۹۰۷۳۱۸
۶۶۹۰۷۳۱۹

خیابان آزادی ،خیابان جمالزاده شمالی
پالک  ،۲۷۰یک طبقه باالی همکف

60

دارندگان انبارهای کاالهای
تجاری و بازرگانی ،سراها و
سردخانهها

سید مهدی کشاورزی

55630300
۵۵۵۷۶۱۵۰

خیابان وحدت اسالمی ،بعد از چهار راه
ابوسعید ،نبشکوی شهید جواد نورایی
پالک  ،757طبقه 2

71

سازندگان و فروشندگان طال
جواهر

ابراهیم محمدولی

88836341
88832461
88836342

خیابان سهروردی جنوبی
خیابان شهید مالیری پور ،پالک ۵۳

61

تولیدکنندگان و تعمیرکاران
سماور ،چراغ و لوازم گاز سوز

جواد مقدم نیا

55366500
55366600
55366700

خیابان وحدت اسالمی بعد از چهار راه
ابوسعید ،خیابان فرهنگ ،خیابان ،18
پالک 31

72

سازندگان و فروشندگان
ظروف آلومینیوم

علی مرادی

33558055
3313۷۵۶۸

خیابان ری ،بعد از سه راه  ۱۵خرداد
جنب مسجد شهاب الملک ،پالک ۴۲۸

62

سمساران وامانت فروشان

داود عبداللهی فرد

77601045

خیابان انقالب ،چهار راه گرگان ،خیابان
شهید نامجو جنوبی ،خیابان اسکویی،
شماره ۱۵

73

تهیهکنندگان و فروشندگان
بلور ،چینی و لوستر

احمد رحمانی

77538688
7753۶۶۴۷
77628689

میدان بهارستان ،خیابان مجاهدین اسالم
مقابل بیمارستان شفا یحیائیان،
کوی خزعل ،پالک ۴

63

سنگ بر وسنگ تراش

مهدی ملک زاده

33884353
33884363

میدان شوش ،خیابان فدائیان اسالم
ایستگاه تهران ،بازار سنگ فاطمیه
طبقه دوم ،سوئیت 2

74

عطاران ،سقط فروشان و
عمده فروشان مواد شوینده
و پاک کننده

علیرضا
رضائی قهرودی

55163206
55629875
55629822

چهارراه گلوبندک ،خیابان ۱۵خرداد غربی،
جنب بانک تجارت ،کوچه امیرچترچی،
پالک ۱۲

64

سوپرمارکت و مواد پروتئینی

سعید درخشانی

77901240
77934501

خیابان دماوند ،ایستگاه ابوریحان ،جنب
اداره راه و ترابری ،پالک ۴۸۵

75

عکاسان وفیلمبرداران مجالس

زعفر یاوری بلوک آباد

66921141
66426046

خیابان اسکندری شمالی،
خیابان شهید غالمرضا طوسی ،شماره ۱1۴

65

شیشه و آئینه

محمد علی قنبری

77521145
77532250

سعدی شمالی ،خیابان شهید برادران
قائدی ،پالک ۱۶۵

76

عینک سازان و عینک فروشان

حمید ثابت قدم

66704540
66705282

خیابان نوفل لوشاتو ،مقابل درب سفارت
روسیه ،شماره  ،۲۶طبقه همکف

66

صباغان و گل زنان

حسن سلیمی

66702190
۶۶۷۲۶۹۰۶

خیابان انقالب ،بین میدان فردوسی و
خیابان ویال ،کوچه شهید براتی ،ساختمان
 ،۱۶طبقه  ،2واحد 4

77

تهیهکنندگان فتوکپی ،اوزالید

داود دهخدا

77524502
77533760

خیابان انقالب ،پیچ شمیران
ساختمان  ،323طبقه 2

لیست اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف تهران
لیست اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف تهران

ردیف

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

تلفنها

نشانی

۸۹

فروشندگان کاغذ و مقوا

سید حسین
میرباقری مهرآبادی

33952232
339۷۹۰۲۵
۳۳۹۳۱۳۸۹

خیابان ظهیراالسالم
نرسیده به چهارراه خانقاه ،پالک 250

ردیف

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

تلفنها

نشانی

۷۸

فخاران

مرتضی منبع چی

88822491

میدان هفت تیر ،مقابل خیابان کریمخان
کوچه شریف ،شماره  ،۴۹طبقه دوم

۷۹

فروشندگان فرش دستباف

سیدمجتبی
عراقچی

55814532

خیابان خیام ،مقابل سید نصرالدین
کوی شهید ستاری ،پالک ۱۵

۸۰

فروشندگان فرش ماشینی
و موکت

محمدهادی کمالیان

77535475
77654212

خیابان شریعتی ،نرسیده به سه راه طالقانی
نبش کوچه حمید صدیق ،پالک  ،۱۲۰طبقه
سوم

9۲

8۱

فروشندگان پیچ ومهره

نورالدین مهری

55413522
۵۵۴۰۷۳۹۱

خیابان کارگر جنوبی ،نرسیده به میدان
قزوین ،کوچه فخرالسادات ،بن بست
چهارم ،پالک 1

9۳

8۲

سازندگان مصنوعات و
فروشندگان فلزات رنگین

عبداله اقبالی

77532950
77532990
77532995

خیابان بهارستان ،باالتر از تاالر سیاره
جنب پمپ بنزین ،مجتمع تجاری اداری
بهارستان ،طبقه  ،4واحد ۳۱

9۴

8۳

فناوران رایانه

سید مهدی
میرمهدی کمجانی

88926926

شمال غرب میدان فردوسی ،کوچه علوی
پالک 4

8۴

قالیشویان

حمید محمدی
کمسرخ

66881243
66880735

خیابان رودکی ،باالتر از خیابان مرتضوی،
پالک ۱۸۷

8۵

تعمیرکاران قفل وکلید

عباس شمیرانی

66460955
66492560

حسن آباد ،خیابان امام خمینی
پاساژ نهانی ،طبقه  ،3پالک ۲۸

8۶

قنادی ،شیرینی و کافه قنادی

علی بهرمند

66944499
66944411

خیابان کارگر جنوبی ،خیابان آذربایجان
نبش خیابان شهید زرین قدم ،پالک 2

8۷

قهوهخانه داران و
سفرهخانههای سنتی

محسن نظری

33928166

میدان بهارستان ،خیابان کمال الملک
پالک ۱۴

۹۹

8۸

کاشی ساز وکاشی فروش

مصطفی گودرزی

88210765
88035544

میدان ونک ،خیابان مالصدرا
خیابان شیراز جنوبی ،بن بست الله
شماره  ،۱۶طبقه 2

10۰

9۰

9۱

9۵

9۶

9۷

9۸

تولیدکنندگان و فروشندگان
کاالی خواب

کامیون های کمپرسی و ماشین
های راهسازی

کبابی ،حلیم و آشپز

تولیدکنندگان و فروشندگان
کاالی کشباف

کفاشان دستدوز

کفشهای ماشینی والستیکی

تولیدکنندگان و فروشندگان
لوازم ایمنی و آتش نشانی

کلیشه و گراور

گرمابه داران ،سونای خشک و
بخار

فروشندگان گل و گیاه و تزئینی

سازندگان و فروشندگان
گلگیر و رادیاتور

حسین قدیانی

سید حسین
هاشمی

حسین محمدی

سیدعلی اصغر
بهبهانی

رسول شجری

علی اژدرکش

حسین مصطفی زاده

احمد ابوالحسنی

سیدمهدی
سجادی نیری

اکبر شاهرخی

فرهاد کشانی

77654303
۴و

77608535
77500343

77626878
77639659
77651157
77651158
77651147
77531860
۷۷۵۳۱۱۲۲

۸۸۸۴۹۹۴۳
۸۸۸۴۹۵۳۷

۶۶۷۰۵۸۸۶
۶۶۷۰۶۶۳۱

77536355
77522252

خیابان انقالب ،حدفاصل بهار جنوبی و
شریعتی ،ساختمان آریان ،طبقه اول ،واحد
۱۴
میدان سپاه ،خیابان خواجه نصیرطوسی
مقابل اداره مخابرات ،پالک  ،43طبقه دوم

خیابان شریعتی ،خیابان ملک
کوی میرمجتهدی ،پالک  ،6واحد ،۳طبقه ۲
خیابان جمهوری ،نرسیده به میدان
بهارستان خیابان ظهیراالسالم ،کوچه
درویش شرقی ،پالک 8
خیابان سعدی شمالی ،خیابان برادران قائدی
چهارراه ولی آباد ،پالک 151

ضلع شمال غربی میدان هفت تیر ،نبش
خیابان شهید غفاری ،پالک  ،۴طبقه ۸

خیابان امام خمینی ،میدان حسن آباد ،پالک
 ،۲۱۶طبقه ۴
خیابان ولیعصر(عج) ابتدای خیابان مطهری،
نبش خیابان سربداران ،ساختمان آرمان،
پالک  ،472طبقه  ،3واحد11

88446069
88406428

انتهای خیابان مطهری ،خیابان ترکمنستان،
کوچه شهید احمدیان ،پالک ۲۱

88715140
88719875

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی
خیابان  ،۱۸پالک 4

33010377
۳۳۷۲۲۲۰۲

خیابان  ۱۷شهریور ،اول اتوبان آهنگ
بعد از کوچه گیلکی جنوبی ،پالک ،۲۰۰
طبقه دوم

لیست اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف تهران

لیست اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف تهران

ردیف

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

تلفنها

نشانی

ردیف

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

تلفنها

10۱

تهیه و توزیع گوشت گاوی

علی خندان رو جوان

77520555

دروازه شمیران ،خیابان هدایت
نرسیده به خیابان عالئی ،پالک ۴۹

11۳

فروشندگان و تعمیرکاران
ماشینهای دوخت و بافت و
لوازم یدکی مربوط

عباس منزوی

55378565
55486858

خیابان وحدت اسالمی ،خیابان ابوسعید
روبروی مسجد داراالسالم ،کوچه نمکدان
پالک  ،2طبقه دوم

10۲

تهیه و توزیع گوشت گوسفندی

علی اصغر ملکی

55383411

خیابان ولیعصر ،چهارراه گمرک
مقابل مهدیه ،پالک ۳۲۲

11۴

فروشندگان محصوالت گوشتی
(همبرگر ،سوسیس ،کالباس)

حمید سمنانی

88754840
88502476

خیابان مطهری ،نرسیده به خیابان
سهروردی ،پالک  ،۹۱طبقه 4

10۳

فروشندگان الستیک ،فیلتر و
تعویض روغن

داود سعادتینژاد

77534696
77534697

خیابان شریعتی ،خیابان شهید طاهریان
ایستگاه درختی ،مقابل کوچه فرزانگان
پالک ۲۹

11۵

نشانی

دستگاههای مخابراتی ،ارتباطی
و لوازم جانبی

مهدی محبی

66763035

خیابان حافظ ،جنب ساختمان بورس ،کوچه
شهید حسنی(سام سابق) ،پالک ۱۸

10۴

فروشندگان لبنیات

علی رجبی

77537005
۷۷۵۳۲۰۶۵

دروازه شمیران ،اول خیابان هدایت
(قائدی)،کوی حاتم تهرانی مقدم  ،پالک ۸

11۶

مشاوران امالک

مصطفی قلی خسروی

77608640
77639901
77639912

خیابان شریعتی ،پایین تر از سه راه طالقانی،
خیابان طاهریان ،پالک ۴۰

10۵

فروشندگان لوازم بهداشتی
ساختمانی

محمد باقر
فرهمند زاد

۸۸۳۴۸۳۴۸
الی ۹

خیابان مطهری ،بعد از مترو دست راست،
پالک  ،1۷۴طبقه سوم

11۷

فروشندگان مصالح ساختمانی

اسمعیل
کاظمیقهی

۶۶۷۱۶۹۰۵

خیابان انقالب ،مقابل خیابان ویال
کوی کندوان ،کوی مهرانی ،پالک ۱۲

10۶

فروشندگان لوازم خانگی فلزی
(آشپزخانه)

فریدون نصیری

77613597
77610584
77686293

خیابان سعدی شمالی ،مقابل مسجد قائم
ساختمان  ،۲۵۰طبقه سوم ،واحد ۵

11۸

علی فاضلی

77539712
77526117

سه راه طالقانی ،ابتدای خیابان شریعتی
جنوبی ،پالک  ،۱۴۴ساختمانهامون
طبقه  ،5واحد 7

10۷

تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات
و موادمصرفی دندانپزشکی

محمدرضا کالنتری
اسکوئی

66426283
66420169

خیابان آزادی بازارکاوه ،بلوک آ
طبقه سوم ،شماره ۱۴

۱۱۹

تولیدکنندگان و فروشندگان
مصنوعات سیمانی
و لوازم فلزی ساختمانی

مرتضی قدیری

33522981

چهارراه سرچشمه ،خیابان مصطفی خمینی
روبروی بانک ملت ،پالک  ،۶۳۳طبقه 3

10۸

فروشندگان لوازم شوفاژ
و تهویه مطبوع

محمد باقر معتمد

77603513
77508207
77629844

خیابان شریعتی ،باالتر از خیابان سمیه
کوچه شهید صدیق ،پالک  ،3طبقه اول
واحد ۱۰۴

12۰

سازندگان و فروشندگان مصنوعات
فلزی و کابینت غیر چوبی

علی جعفری

88745164

خیابان سهروردی شمالی ،خیابان هویزه
غربی پالک  ،۱۲۳طبقه دوم

1۰۹

فروشندگان لوازم ورزشی

مرتضی حق پرست

66905052
66426325

ضلع شمال غربی میدان پاستور ،خیابان
پاستور غربی چهارراه شهید داود آژیده،
پالک 6

12۱

لوازم خانگی
(فروشندگان مصنوعات نفت
سوز ،گاز سوز والکتریک)

محمدطحان پور

66717548
۶۶۷۰۵۳۳۹

ی و UPVC
مصنوعات آلومینیوم 

ساختمان

خیابان جمهوری ،ساختمان آلومینیوم
طبقه ۱۰

11۰

فروشندگان لوازم یدکی خودرو و
ماشین آالت

غالمرضا بخشی زاده

77530302
77530301

سعدی شمالی ،خیابان هدایت ،پالک ۱۹۶

12۲

تعمیرکاران خودرو

علیرضا نیک آئین

77531614
77531723
7646060

خیابان سعدی شمالی ،خیابان برادران قائدی
پالک 99

11۱

فروشندگان ماشین آالت
کشاورزی ،صنعتی ،ساختمانی و
لوازم یدکی مربوط

علی توسطی

88308312
88301599

خیابان طالقانی ،خیابان فرصت
شمالی(موسوی)
پالک  ،۹۴طبقه دوم ،واحد ۲۳

12۳

تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه
کشاورزی ،باغبانی و بهداشتی
دامی

محمدتقی نجم آبادی

77536545

خیابان شریعتی ،خیابان ملک ،پالک،۵۶
طبقه سوم ،واحد ۵

11۲

ماشین ساز و فلزتراش

حسن صانعی نیا

66950167
66407350

خیابان امام خمینی ،نبش میدان حر
بن بست افراشته ،پالک 4

12۴

فروشندگان و تهیهکنندگان
موادشیمیایی

سیدمهدی طاهری

8882803۱
88828032

میدان هفت تیر ،اول خیابان بهارشیراز ،جنب
پست سینا ،پالک  ،4طبقه سوم ،واحد ۹

لیست اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف تهران
ردیف

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

تلفنها

نشانی

12۵

مهمانپذیران

شاهرخ محمدزاده

88890915

خیابان سپهبد قرنی ،چهارراه سمیه
روبروی مجتمع قضایی بهشتی ،پالک ۲۲۶
طبقه 4

12۶

فروشندگان میخ ،قفل و لوال

امیر نجار شریفی

66742091
66724877
۶۶۷۰۱۰۲۴

خیابان امام خمینی ،بازار ابزار و یراق
پالک  ، ۳۴۹طبقه دوم

12۷

فروشندگان میوه و سبزی

اسداله کارگر گلشن
آبادی

55647775
55662380

میدان رازی ،خیابان ایروانی ،پالک ۲۰و ،۱۸
طبقه دوم

12۸

ناشران وکتابفروشان

محمود آموزگار

77537722

خیابان انقالب ،پیچ شمیران
خیابان شهید محسن عباسی اصفهانی
کوچه شریف ،پالک  ،1طبقه سوم

1۲۹

نانوایان سنگکی

اصغر پابرجا

88434743
8845۰524

خیابان دکتر شریعتی ،باالتر از مطهری
کوچه بینا ،پالک  ،2واحد 6

13۰

نانوایان

بیژن نوروز مقدم
آبکنار

77509561
77503313

خیابان شریعتی ،اول خیابان ملک
بن بست میرمجتهدی ،پالک 5

13۱

نانهای فانتزی
(حجیم ونیمه حجیم)

محمد جواد کرمی

77194028
77191184
۷۷۱۹۴۰۲۰

میدان رسالت ،خیابان سمنگان ،نبش مهرانپور
شماره  ،131طبقه اول

13۲

نبات و آبنبات ریز و قندریزان

حسن افخمیعلیشاه

55578165

خیابان مولوی ،جنب مسجد قنات آباد
پالک ۹۱۳

13۳

نقاشان خودرو

احمد
محمد طاری مقدم

77606956
77501900
77539729

خیابان انقالب ،پل چوبی ،خیابان حقوقی
پالک  ،۴۸طبقه همکف ،واحد 1

13۴

خودرو کرایه و موسسات
توریستی

قاسم قربانی خواه

77501945
77507335
۷۷۶۰۹۸۹۴

خیابان شریعتی ،باالتر از سه راه طالقانی
میثاق چهارم ،پالک ۱۴

13۵

هتلها و هتل آپارتمان

محمد علی فرخ مهر

88865286
88328754

ضلع شمالی میدان بهار شیراز ،پالک۱۴۱

