
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

فهرست  تعاونيهاي اعتباري داراي مجوز

آدرس شرکتشهراستانوضعيت مجوزمدت اعتبار تاريخ صدورشماره مجوزمحل ثبتتاريخ ثبتشماره ثبتنام شرکت تعاوني اعتباررديف

آذربايجان شرقي ، تبريز ، خيابان شهدا ، ساختمان کل امور اقتصادي و دارايي.تبريزآذربايجان شرقيداراي مجوز۳۷۴۳۵۶۱۳۹۲/۱۲/۲۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸تبريز۹۲۳۳۱۳۷۶/۱۲/۱۱تعاوني اعتبار کارکنان و بازنشستگان اداره کل امور مالياتي و سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي۱

آذربايجان شرقي ، تبريز ، خيابان آزادي ، حد فاصل ميدان جهاد و ميدان الله ، ساختمان شماره يک ، اتاق ۱۰۲تبريزآذربايجان شرقيداراي مجوز۱۵۱۰۸۲۱۳۹۳/۰۶/۰۵۱۳۹۸/۰۶/۰۸تبريز۵۸۹۰۱۳۷۲/۰۱/۱۷تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي۲

آذربايجان شرقي ، تبريز ، خيابان خاقاني ، ساختمان برق آذربايجان.تبريزآذربايجان شرقيداراي مجوز۱۵۰۸۷۷۱۳۹۳/۰۶/۰۴۱۳۹۸/۰۶/۰۱تبريز۵۳۴۶۱۳۷۰/۰۱/۰۴تعاوني اعتبار کارکنان برق منطقه اي آذربايجان شرقي۳

آذربايجان شرقي ، تبريز ، خيابان سليمان خاطر ، مجتمع خدمات بهزيستيتبريزآذربايجان شرقيداراي مجوز۲۰۸۳۸۸۱۳۹۳/۰۸/۰۳۱۳۹۸/۰۷/۰۷تبريز۶۴۹۲۱۳۷۳/۰۴/۰۷تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل بهزيستي استان آذربايجان شرقي۴

آذربايجان شرقي ، شهرستان ملکان ، خيابان معلم ، خيابان دانشملکانآذربايجان شرقيداراي مجوز۲۵۶۲۸۵۱۳۹۳/۰۹/۲۴۱۳۹۸/۱۰/۰۱ملکان۶۱۱۳۷۸/۰۲/۰۸تعاوني اعتبار فرهنگيان ملکان۵

آذربايجان غربي ، اروميه ، اول خيابان کاشاني ، دادگستري استاناروميهآذربايجان غربيداراي مجوز۱۱۹۳۴۲۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۰۵اروميه۹۶۴۱۳۶۲/۰۹/۲۱تعاوني اعتبار کارکنان دادگستري اروميه۶

آذربايجان غربي ، اروميه ، کيلومتر ۵ جاده سلماس ، ساختمان سازمان جهاد کشاورزياروميهآذربايجان غربيداراي مجوز۹۳۹۲۰۱۳۹۳/۰۴/۰۹۱۳۹۸/۰۴/۱۰اروميه۷۸۵۵۱۳۸۴/۱۲/۲۴تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي۷

آذربايجان غربي ، اروميه ، کيلومتر ۳ جاده سلماساروميهآذربايجان غربيداراي مجوز۳۷۴۳۹۷۱۳۹۲/۱۲/۲۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵اروميه۲۷۳۳۱۳۷۱/۱۰/۲۸تعاوني اعتبار کارکنان مرکز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام۸

آذربايجان غربي ، اروميه ، ميدان جانبازان ، اول خيابان راهنمايياروميهآذربايجان غربيداراي مجوز۷۵۱۰۷۱۳۹۳/۰۳/۲۲۱۳۹۸/۰۳/۱۱اروميه۹۸۱۳۴۳/۰۳/۳۰تعاوني اعتبار فرهنگيان اروميه ۹

آذربايجان غربي ، اروميه ، کيلومتر ۳۵ جاده مهاباد ، شرکت سيمان اروميهاروميهآذربايجان غربيداراي مجوز۷۵۱۰۶۱۳۹۳/۰۳/۲۲۱۳۹۸/۰۳/۱۱اروميه۲۳۱۹۱۳۷۰/۰۱/۲۱تعاوني اعتبار کارگران کارخانه سيمان اروميه۱۰

آذربايجان غربي ، اروميه ، کيلومتر اول جاده سلماس ، جنب کارخانه آرد سپيد ، آزمايشگاه فني و مکانيک خاکآذربايجان غربياروميهآذربايجان غربيداراي مجوز۲۰۹۸۴۹۱۳۹۳/۰۸/۰۴۱۳۹۸/۰۷/۱۵اروميه۲۹۷۰۱۳۷۲/۱۱/۲۵تعاوني اعتبار کارکنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان آذربايجان غربي۱۱

آذربايجان غربي ، اروميه ، فلکه مدرس ، اداره کل ثبت احوال آذربايجان غربياروميهآذربايجان غربيداراي مجوز۱۷۳۷۲۶۱۳۹۳/۰۶/۲۷۱۳۹۸/۰۶/۲۰اروميه۷۲۸۱۳۶۰/۱۱/۰۶تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل ثبت احوال آذربايجان غربي۱۲

 آذربايجان غربي ، بوکان ، خيابان انقالب ، کوچه چايخانه انديشه ، پاساژ شهرداري ، طبقه همکفبوکانآذربايجان غربيداراي مجوز۱۱۹۱۷۳۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۱۰بوکان۱۲۱۳۵۳/۱۲/۱۵تعاوني اعتبار فرهنگيان بوکان۱۳

آذربايجان غربي ، خوي ، خيابان دکتر شريعتي ، جنب درمانگاه فرهنگيان ، پالک ۱۶۶خويآذربايجان غربيداراي مجوز۲۷۹۲۲۶۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۳۹۸/۱۰/۲۰خوي۸۵۱۳۵۰/۰۹/۰۲تعاوني اعتبار فرهنگيان شهرستان خوي۱۴

آذربايجان غربي ، سردشت ، خيابان سرباز ، پاساژ خانقاسردشتآذربايجان غربيداراي مجوز۲۷۸۷۸۰۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۳۹۸/۱۰/۲۰سردشت۳۵۱۳۷۳/۱۰/۱۹تعاوني اعتبار معلمان سردشت۱۵

 آذربايجان غربي ، سلماس ، ميدان توحيد ، شهرداري سلماسسلماسآذربايجان غربيداراي مجوز۲۰۹۸۴۳۱۳۹۳/۰۸/۰۴۱۳۹۸/۰۷/۲۰سلماس۴۴۱۳۶۰/۰۸/۰۷تعاوني اعتبار کارکنان شاغل شهرداري و فرمانداري سلماس۱۶

آذربايجان غربي ، سلماس ، خيابان خونين شهر ، اداره آموزش و پرورش ، شرکت تعاوني اعتبار فرهنگيان سلماسسلماسآذربايجان غربيداراي مجوز۹۵۳۰۷۱۳۹۳/۰۴/۱۰۱۳۹۸/۰۴/۱۰سلماس۲۳۱۳۵۱/۰۳/۰۱تعاوني اعتبار فرهنگيان سلماس۱۷

آذربايجان غربي ، سلماس ، خيابان چمران جنوبي ، جنب آزمايشگاهسلماسآذربايجان غربيداراي مجوز۱۵۰۸۹۵۱۳۹۳/۰۶/۰۴۱۳۹۸/۰۵/۳۰سلماس۶۸۱۳۶۲/۰۴/۲۲تعاوني اعتبار کارمندان شبکه بهداشت و درمان سلماس۱۸

آذربايجان غربي ، شاهين دژ ، خيابان شمس تبريزي ، نرسيده به مسجد فيضيهشاهين دژآذربايجان غربيداراي مجوز۱۱۹۱۸۷۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۴/۳۱شاهين دژ۵۰۱۳۷۳/۰۶/۲۶تعاوني اعتبار کارمندان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش شاهين دژ۱۹

آذربايجان غربي ، ماکو ، آموزش و پرورش ماکوماکوآذربايجان غربيداراي مجوز۱۵۶۶۰۱۳۹۳/۰۱/۲۷۱۳۹۸/۰۱/۲۵ماکو۱۰۳۷۱۳۸۸/۰۲/۳۱تعاوني اعتبار فرهنگيان ماکو۲۰

 آذربايجان غربي ، مياندوآب ، خيابان امام (ره) ، روبروي بانک صادرات شعبه مرکزيمياندوآبآذربايجان غربيداراي مجوز۱۱۹۳۱۷۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۱۰مياندوآب۷۵۶۱۳۷۹/۰۵/۱۹تعاوني اعتبار فرهنگيان شهرستان مياندوآب۲۱

آذربايجان غربي ، نقده ، بلوار شهيد بهشتي ، جنب هالل احمرنقدهآذربايجان غربيداراي مجوز۱۱۹۱۷۰۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۴/۰۵/۲۰نقده۷۴۱۳۵۰تعاوني اعتبار فرهنگيان نقده۲۲

اردبيل ، شهرستان نمين ، آموزش و پرورش شهرستان نميننميناردبيلداراي مجوز۲۸۳۷۴۴۱۳۹۳/۱۰/۲۳۱۳۹۵/۱۰/۲۳نمين۲۶۱۳۵۸/۰۷/۰۳تعاوني اعتبار فرهنگيان آموزش و پرورش نمين۲۳

اصفهان ، بلوار آئينه خانه ، بن بست ماه ، اداره کل تعاون اصفهان.اصفهاناصفهانداراي مجوز۲۵۶۲۸۲۱۳۹۳/۰۹/۲۴۱۳۹۸/۰۸/۳۰اصفهان۱۶۷۶۱۳۵۶/۰۳/۰۹تعاوني اعتبار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اصفهان۲۴

استان اصفهان ، اصفهان ، خيابان محتشم کاشاني ، ساختمان توحيداصفهاناصفهانداراي مجوز۱۱۹۱۶۳۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۴/۲۵اصفهان۳۸۵۹۰۱۳۸۸/۰۸/۰۹تعاوني اعتبار کارکنان مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان۲۵

اصفهان ، خيابان بزرگمهر ، خيابان ۲۲ بهمن ، مجتمع اداري غدير ، سازمان صنايع و معادن اصفهان.اصفهاناصفهانداراي مجوز۱۱۳۲۰۲۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۸/۰۴/۳۱اصفهان۱۱۲۲۵۱۳۷۴/۰۳/۰۷تعاوني اعتبار کارکنان سازمان صنايع و معادن استان اصفهان۲۶

صفحه ۱ از ۵ اداره مجوزهاي بانکي - دايره مجوز شرکت هاي تعاوني اعتبار



  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

فهرست  تعاونيهاي اعتباري داراي مجوز

آدرس شرکتشهراستانوضعيت مجوزمدت اعتبار تاريخ صدورشماره مجوزمحل ثبتتاريخ ثبتشماره ثبتنام شرکت تعاوني اعتباررديف

اصفهان ، خيابان فردوسي، بانک مسکن شعبه فردوسي اصفهان اصفهانداراي مجوز۱۳۱۰۳۱۱۳۹۳/۰۵/۱۵۱۳۹۸/۰۵/۱۵ اصفهان ۱۷۳۰۵۱۳۸۰/۰۲/۱۱تعاوني اعتبار کارکنان بانک مسکن۲۷

اصفهان ، خيابان آب ۲۵۰ ، جنب مسجد مصلي ، سازمان بهزيستي اصفهان.اصفهاناصفهانداراي مجوز۱۱۳۰۷۵۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۸/۰۴/۳۱اصفهان۱۲۷۲۵۱۳۸۷/۱۲/۲۳تعاوني اعتبار کارکنان بهزيستي استان اصفهان۲۸

اصفهان ، ابتداي بزرگراه سردار شهيد احمد کاظمي ، روبروي زندان ، اداره کل امور عشايري اصفهان.اصفهاناصفهانداراي مجوز۹۲/۳۶۹۴۱۵۱۳۹۲/۱۲/۱۵۱۳۹۷/۱۲/۱۵اصفهان۱۴۱۲۳۱۳۷۷/۰۵/۳۱تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل و اتحاديه عشايري استان اصفهان۲۹

اصفهان ، خيابان جي شرقي ، خيابان ارغوانيه ، بلوار دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگاناصفهاناصفهانداراي مجوزنامحدود۸۸/۸۴۱۱۱۱۳۸۸/۰۴/۲۲اصفهان۳۶۹۶۸۱۳۸۸/۰۳/۰۶تعاوني اعتبار سروش مهر کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان (اصفهان)۳۰

اصفهان ، هزار جريب ، جنب جهاد کشاورزي ، سازمان تعاون روستايي.اصفهاناصفهانداراي مجوز۲۰۸۳۷۰۱۳۹۳/۰۸/۰۳۱۳۹۸/۰۸/۰۵اصفهان۱۴۴۵۳۱۳۷۷/۱۰/۰۸تعاوني اعتبار کارکنان سازمان تعاون روستايي استان اصفهان۳۱

اصفهان ، دروازه شيراز ، خيابان هزار جريب ، خيابان کارگر ، اداره کل آموزش فني و حرفه اي.اصفهاناصفهانداراي مجوز۱۱۹۳۲۴۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۴/۲۵اصفهان۸۲۹۳۱۳۷۰/۰۷/۲۱تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي اصفهان۳۲

اصفهان ، خيابان چهارباغ ، کوچه مسجد ذکراهللا ، پالک ۱۸اصفهاناصفهانداراي مجوز۲۱۸۸۴۵۱۳۹۳/۰۸/۱۷۱۳۹۵/۰۸/۱۵اصفهان۱۸۲۵۸۱۳۹۰/۰۵/۲۶تعاوني اعتبار کارگران نانوايان اصفهان۳۳

اصفهان ، خميني شهر ، بلوار آيت ا.. اشرفي ، ايستگاه آقاخميني شهراصفهانداراي مجوز۲۵۶۲۸۷۱۳۹۳/۰۹/۲۴۱۳۹۵/۰۸/۱۰خميني شهر۴۴۳۱۳۸۱/۰۷/۰۹تعاوني اعتبار کارگران خباز و خبازان خميني شهر۳۴

اصفهان ، کاشان ، کيلومتر ۶ جاده  راوند ، دانشگاه کاشان.کاشاناصفهانداراي مجوز۸۹۵۷۵۱۳۹۳/۰۴/۰۵۱۳۹۸/۰۴/۱۰کاشان۱۷۹۷۱۳۷۸/۰۵/۲۷تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه کاشان۳۵

تهران ، ميدان امام خميني ، ساختمان وزارت امور خارجهتهرانتهرانداراي مجوزنامحدود۳۱۴۲۱۳۸۶/۰۷/۲۹تهران۳۰۳۸۴۱۱۳۸۶/۰۶/۱۰تعاوني اعتبار کارکنان وزارت امور خارجه۳۶

تهران ، خيابان وليعصر ، خيابان شهيد ياسمي ، ساختمان شرکت توانيرتهرانتهرانداراي مجوزنامحدود۳۳۷۷۱۳۸۶/۰۸/۱۲تهران۳۰۴۲۵۲۱۳۸۶/۰۷/۱۶تعاوني اعتبار کارکنان شرکت توانير۳۷

تهران ، خيابان وليعصر ، خيابان شهيد ياسمي ، شرکت سهامي مديريت شبکه برق ايرانتهرانتهرانداراي مجوزنامحدود۲۴۷۵۱۳۸۷/۰۷/۰۳تهران۳۳۱۱۸۷۱۳۸۷/۰۵/۲۰تعاوني اعتبار کارکنان شرکت سهامي مديريت شبکه برق ايران۳۸

تهران ، ميدان فاطمي ، پالک ۴۳تهرانتهرانداراي مجوزنامحدود۸۸/۵۵۹۲۱۳۸۸/۰۱/۱۷تهران۳۳۶۳۳۱۱۳۸۷/۰۹/۱۳تعاوني اعتبار کارکنان شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران۳۹

تهران ، ميدان ونک ، خيابان ونک ، شماره ۹۲تهرانتهرانداراي مجوزنامحدود۸۸۰۲۷۱۳۸۷/۱۱/۰۱تهران۳۳۸۵۲۴۱۳۸۷/۰۸/۱۲تعاوني اعتبار کارکنان شرکت ايتوک۴۰

تهران ، بلوار ميرداماد ، خيابان نفت شمالي ، پالک ۳۲تهرانتهرانداراي مجوزنامحدود۸۸/۱۶۹۰۲۱۳۸۸/۰۱/۳۰تهران۳۴۰۷۸۷۱۳۸۷/۱۰/۲۱تعاوني اعتبار کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري۴۱

تهران ، انتهاي خيابان کارگر شمالي ، سازمان انرژي اتمي ايرانتهرانتهرانداراي مجوزنامحدود۱۲۹۹۸۱۱۳۸۸/۰۶/۱۹تهران۳۴۲۲۸۴۱۳۸۷/۱۱/۱۳تعاوني اعتبار کارکنان شرکت پسمانداري صنعت هسته اي ايران۴۲

تهران ، خيابان اسکندري جنوبي ، روبروي فروشگاه اتکا ، پالک ۲۶۱ ، طبقه اول غربيتهرانتهرانداراي مجوز۱۳۰۲۹۳۱۳۹۳/۰۵/۱۵۱۳۹۸/۰۵/۱۵تهران۱۱۹۷۰۰۱۳۷۴/۱۱/۲۶تعاوني اعتبار سرويس کاران مجاز حرارتي و برودتي۴۳

اسالمشهر، خيابان امام حسن مجتبي، ترمينال فرهنگياناسالمشهرتهرانداراي مجوز۱۳۱۰۳۵۱۳۹۳/۰۵/۱۵۱۳۹۸/۰۵/۱۵تهران۱۷۹۵۹۱۱۳۸۰/۰۷/۲۱تعاوني اعتبار فرهنگيان اسالمشهر۴۴

تهران - ابتداي خيابان طالقاني، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي تهرانتهرانتهرانداراي مجوز۱۰۰۱۶۲۱۳۹۲/۰۴/۰۹۱۳۹۵/۰۴/۱۰تهران۲۲۲۰۷۵۱۳۸۳/۰۲/۲۷تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران۴۵

تهران، شهرک غرب، انتهاي خيابان دادمان، پژوهشگاه نيروتهرانتهرانداراي مجوز۳۰۵۳۶۴۱۳۹۲/۱۰/۱۷۱۳۹۷/۱۰/۲۰تهران۴۰۲۶۸۴۱۳۹۰/۰۲/۱۱تعاوني اعتبار کارکان پژوهشگاه نيرو۴۶

تهران ، خيابان آزادي ، چهارراه خوش ، سازمان آموزش فني و حرفه اي کشورتهرانتهرانداراي مجوزنامحدود۴۰۷۱۸۱۳۸۸/۰۲/۲۷تهران۳۴۸۷۹۲۱۳۸۸/۰۱/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان سازمان آموزش فني و حرفه اي۴۷

تهران ، خيابان انقالب ،  چهارراه کالج ، حافظ شمالي ، کوچه آرژانتين ، پالک ۱۰تهرانتهرانداراي مجوز۳۶۰۳۸۱۱۳۹۲/۱۲/۰۷۱۳۹۷/۱۱/۳۰تهران۴۰۸۳۱۵۱۳۹۰/۰۴/۱۸تعاوني اعتبار کارکنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي۴۸

تهران ، سعادت آباد ، بلوار دريا ، مطهري شمالي ، کوي ارغوانتهرانتهرانداراي مجوز۹۵۳۲۵۱۳۹۳/۰۴/۱۰۱۳۹۸/۰۴/۱۵تهران۱۱۹۷۶۰۱۳۷۴/۱۱/۲۹تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران۴۹

تهران ، بلوار کشاورز ، خيابان شهيد عبدا... زاده (دهکده) ، پالک ۸ تهرانتهرانداراي مجوز۹۳۹۲۳۱۳۹۳/۰۴/۰۹۱۳۹۸/۰۴/۱۰تهران۱۲۰۹۵۴۱۳۷۵/۰۲/۰۶تعاوني اعتبار کارکنان شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور- تهران۵۰

تهران ، خيابان سعدي شمالي ، خيابان برادرانن قائدي ، پالک ۱۹۶تهرانتهرانداراي مجوز۱۱۹۱۷۷۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۰۵تهران۳۴۰۷۰۷۱۳۸۷/۱۰/۱۵تعاوني اعتبار فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل و ماشين آالت تهران۵۱

تهران ، باالتر از ميدان ولي عصر ، روبروي سينما آفريقا ، گمرک ايران ، طبقه ششمتهرانتهرانداراي مجوز۱۱۳۱۱۴۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۸/۰۴/۲۵تهران۱۷۳۸۶۵۱۳۸۰/۰۲/۲۳تعاوني اعتبار کارکنان ستاد گمرک ايران -تهران۵۲

صفحه ۲ از ۵ اداره مجوزهاي بانکي - دايره مجوز شرکت هاي تعاوني اعتبار



  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

فهرست  تعاونيهاي اعتباري داراي مجوز

آدرس شرکتشهراستانوضعيت مجوزمدت اعتبار تاريخ صدورشماره مجوزمحل ثبتتاريخ ثبتشماره ثبتنام شرکت تعاوني اعتباررديف

تهران - خيابان سعدي شمالي، باالتر از ميدان استقالل، پالک ۴۴، طبقه اولتهرانتهرانداراي مجوز۲۰۸۱۷۳۱۳۹۳/۰۸/۰۳۱۳۹۸/۰۷/۲۰تهران۳۵۹۳۸۴۱۳۸۸/۰۶/۲۱تعاوني اعتبار کارکنان شرکت سهامي بيمه ايران۵۳

تهران ، خيابان سه راه آذري ، خيابان قزوين ، نبش هشت متري بوتان ، شعبه ۶ تامين اجتماعي ، مجتمع اداري و درماني بعثتتهرانتهرانداراي مجوز۱۲۱۲۴۸۱۳۹۲/۰۴/۲۶۱۳۹۵/۰۴/۲۰تهران۳۷۱۵۰۷۱۳۸۹/۰۱/۱۷تعاوني اعتبار کارکنان سازمان تامين اجتماعي استان تهران۵۴

تهران ، بزرگراه شيخ فض ا... نوري ، بين شهرک قدس و فرهنگيان ، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکنتهرانتهرانداراي مجوز۲۷۹۱۹۴۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۳۹۵/۱۰/۲۰تهران۲۷۸۷۲۵۱۳۸۹/۰۴/۰۶تعاوني اعتبار کارکنان مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن۵۵

چهارمحال و بختياري ، شهرکرد ، دروازه سامان ، ميدان امام حسين (ع) ، تعاوني اعتبار سازمان جهاد و کشاورزيشهرکردچهارمحال و بختياريداراي مجوز۲۵۶۲۸۱۱۳۹۳/۰۹/۲۴۱۳۹۸/۰۹/۱۰شهرکرد۱۹۸۶۱۳۷۳/۰۳/۲۵تعاوني اعتبار کارکنان سازمان جهاد کشاورزي استان چهارمحال و بختياري۵۶

چهارمحال و بختياري ، شهرکرد ، کارخانه قند چهارمحال و بختياريشهرکردچهارمحال و بختياريداراي مجوز۳۰۵۳۶۵۱۳۹۲/۱۰/۱۷۱۳۹۷/۰۹/۲۵شهرکرد۲۸۰۱۱۳۷۷/۰۲/۰۸تعاوني اعتبار کارکنان قند چهارمحال۵۷

چهارمحال و بختياري ، سورشجان ، اداره آموزش و پرورشسورشجانچهارمحال و بختياريداراي مجوز۳۶۹۴۲۸۱۳۹۲/۱۲/۱۵۱۳۹۷/۱۲/۱۵الران۳۶۴۷۱۳۷۹/۱۰/۲۴تعاوني اعتبار فرهنگيان منطقه الران۵۸

خراسان جنوبي ، طبس ، خيابان امام خميني ، جهاد کشاورزي طبسطبسخراسان جنوبيداراي مجوز۸۰۵۹۶۱۳۹۳/۳/۲۸۱۳۹۸/۳/۳۰طبس۲۲۵۱۳۷۸/۰۷/۲۶تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي شهرستان طبس۵۹

خراسان جنوبي ، بيرجند ، خيابان شهيد آويني ، انتهاي بلوار دانشگاه ، سازمان مرکزي دانشگاهبيرجندخراسان جنوبيداراي مجوز۲۷۹۲۳۲۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۳۹۸/۱۰/۲۰بيرجند۹۷۴۱۳۸۷/۱۱/۲۵تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه بيرجند۶۰

خراسان رضوي ، تربت حيدريه ، دانشگاه آزاد اسالميتربت حيدريهخراسان رضويداراي مجوز۲۵۴۴۸۷۱۳۹۳/۹/۲۳۱۳۹۸/۰۹/۰۱تربت حيدريه۷۷۴۱۳۸۰/۰۴/۰۵تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت حيدريه۶۱

خراسان رضوي ، مشهد ، نبش تقاطع بلوار خيام و فردسي.مشهدخراسان رضويداراي مجوز۳۷۴۷۲۶۱۳۹۲/۱۲/۲۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸مشهد۱۶۱۸۷۱۳۸۰/۰۲/۰۹تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان رضوي۶۲

خراسان رضوي ، مشهد ، انتهاي پارک کوهسنگي ، برق منطقه اي خراسان.مشهدخراسان رضويداراي مجوز۲۷۷۸۱۲۱۳۹۳/۱۰/۱۷۱۳۹۸/۱۰/۱۵مشهد۵۴۰۱۳۴۴تعاوني اعتبار کارکنان برق منطقه اي خراسان۶۳

خراسان رضوي ، سرخس ، روبروي دبستان آقا مصطفي خمينيسرخسخراسان رضويداراي مجوزنامحدود۲۱۷۶۴۰۱۳۸۸/۱۰/۱۷سرخس۵۱۲۱۳۸۸/۰۸/۰۳تعاوني اعتبار کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سرخس۶۴

اداره آموزش و پرورش شهرستان گنابادگنابادخراسان رضويداراي مجوزنامحدود۷۲۳۱۵۱۳۸۷/۱۰/۰۹گناباد۳۴۶۱۳۷۶/۰۹/۳۰تعاوني اعتبار شهيد باهنر فرهنگيان گناباد۶۵

خوزستان ، آبادان ، خيابان ۱۵ اصلي احمدآباد ، شبکه بهداشت و درمان ، ساختمان سابق آموزشگاه بهداري.آبادانخوزستانداراي مجوز۲۵۶۲۸۸۱۳۹۳/۰۹/۲۴۱۳۹۸/۱۰/۰۱آبادان۵۲۲۱۳۷۱/۱۲/۱۷تعاوني اعتبار کارکنان شبکه بهداشت و درمان آبادان۶۶

خوزستان، اهواز، امانيه، ميدان مولوي،  شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۴ خوزستاناهوازخوزستانداراي مجوز۳۶۹۴۴۲۱۳۹۲/۱۲/۱۵۱۳۹۷/۱۲/۱۰اهواز۳۹۸۹۴۱۳۹۰/۰۵/۱۱تعاوني اعتبار کارکنان شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهار خوزستان۶۷

خوزستان ، رامهرمز ، جنب بانک کشاورزي شعبه مرکزي.رامهرمزخوزستانداراي مجوز۳۳۰۱۳۵۱۳۹۲/۱۱/۱۲۱۳۹۷/۱۰/۲۱رامهرمز۱۳۶۱۳۵۶/۰۲/۳۱تعاوني اعتبار کارکنان آموزش و پرورش رامهرمز۶۸

استان زنجان، ابهر، خيابان خرمشهر، بيمارستان امدادي ابهرابهرزنجانداراي مجوز۲۷۷۸۲۲۱۳۹۳/۱۰/۱۷۱۳۹۸/۱۰/۱۷ابهر۳۷۳۱۳۷۲/۷/۲۹تعاوني اعتبار کارکنان بيمارستان امدادي ابهر۶۹

زنجان ، خيابان خرمشهر ، سازمان مسکن و شهرسازيزنجانزنجانداراي مجوز۳۳۷۴۲۴۱۳۹۲/۱۱/۱۹۱۳۹۷/۱۰/۰۶زنجان۳۴۱۱۱۳۷۸/۰۵/۲۳تعاوني اعتبار کارکنان سازمان مسکن و شهرسازي استان زنجان۷۰

زنجان ، شهرستان ابهر ، خيابان خليل طهماسبي ، روبروي اداره پستابهرزنجانداراي مجوز۸۰۵۷۹۱۳۹۳/۰۳/۲۸۱۳۹۸/۰۳/۳۰زنجان۱۲۱۱۳۶۲/۰۱/۳۰تعاوني اعتبار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر۷۱

زنجان ، اول جاده گاوازنگ ، مجتمع ادارات ، سازمان صنايع و معادنزنجانزنجانداراي مجوز۱۷۳۷۶۱۱۳۹۳/۰۶/۲۷۱۳۹۸/۰۶/۱۵زنجان۳۹۰۵۱۳۷۹/۰۹/۱۴تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان۷۲

استان فارس ، شهرستان اقليد ، بلوار مطهري ، مديريت جهاد کشاورزي اقليداقليدفارسداراي مجوز۱۵۰۸۲۶۱۳۹۳/۰۶/۰۴۱۳۹۸/۰۶/۱۰اقليد۱۱۰۱۳۷۴/۰۹/۲۷تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي اقليد۷۳

استان فارس ، شيراز ، بلوار مدرس ، بلوار جانبازان ، نبش ۲۰ متري اول ، مجتمع آموزشي تحقيقاتي بعثت.شيرازفارسداراي مجوز۳۸۳۳۵۱۱۳۹۲/۱۲/۲۷۱۳۹۷/۱۲/۱۵ شيراز۱۲۳۱۴۱۳۸۱/۰۳/۱۸تعاوني اعتبار کارکنان مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي فارس۷۴

استان فارس ، شيراز ، بلوار شهيد چمران ، جنب استخر انقالب ، ابتداي خيابان دوم ابيورديشيرازفارسداراي مجوز۱۷۷۸۸۷۱۳۹۲/۰۶/۱۶۱۳۹۵/۰۶/۱۰شيراز۸۶۵۶۱۳۷۷/۰۵/۱۵تعاوني اعتبار کارکنان شرکت جهاد نصر استان فارس۷۵

استان فارس ، شيراز ، خيابان مشيرنو ، اداره کل دامپزشکي شيرازفارسداراي مجوز۹۶۵۶۵۱۳۹۲/۰۴/۰۶۱۳۹۵/۰۲/۳۱ شيراز۸۱۶۴۱۳۷۶/۰۷/۱۲تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل دامپزشکي استان فارس ۷۶

استان فارس، شيراز، خيابان جمهوري اسالمي،جنب مجتمع فرهنگي کريم خاني، شرکت آب و فاضالب روستايي استان فارسشيرازفارسداراي مجوز۳۸۳۴۷۰۱۳۹۲/۱۲/۲۷۱۳۹۷/۱۲/۲۵شيراز۹۱۷۷۱۳۷۸/۰۲/۲۹تعاوني اعتبار کارکنان شرکت آب و فاضالب روستايي استان فارس۷۷

استان فارس ، شيراز ، بلوار مطهري ، بعداز چهار راه ستارخان ، اداره کل منابع طبيعي و آبخيز داري فارسشيرازفارسداراي مجوز۳۰۶۰۵۷۱۳۹۲/۱۰/۱۸۱۳۹۵/۰۹/۳۰شيراز ۸۷۲۹۱۳۷۷/۰۶/۲۷تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل منابع طبيعي استان فارس۷۸

صفحه ۳ از ۵ اداره مجوزهاي بانکي - دايره مجوز شرکت هاي تعاوني اعتبار



  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

فهرست  تعاونيهاي اعتباري داراي مجوز

آدرس شرکتشهراستانوضعيت مجوزمدت اعتبار تاريخ صدورشماره مجوزمحل ثبتتاريخ ثبتشماره ثبتنام شرکت تعاوني اعتباررديف

استان فارس، شيراز، خيابان حر، کوچه جنب آتش نشاني، اداره کل اوقاف و امور خيريه استان فارسشيرازفارسداراي مجوز۲۸۱۴۷۱۳۹۳/۰۲/۰۷۱۳۹۵/۰۲/۱۱شيراز۱۳۳۱۸۱۳۸۱/۱۱/۲۸تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل اوقاف و امور خيريه استان فارس۷۹

استان فارس - شيراز، بلوار عدالت، عادل آباد، اداره کل زندان هاي استان فارسشيرازفارسداراي مجوز۱۱۳۲۱۲۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۸/۰۴/۳۱فارس۸۹۳۹۱۳۷۷/۱۰/۲۴تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل زندان هاي استان فارس۸۰

استان فارس ، شيراز ، جاده سپيدان ، دوکوهک ، کيلومتر ۲ جاده قديم شهر صدرا ، شرکت گلسار فارس.شيرازفارسداراي مجوز۱۱۳۰۶۰۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۸/۰۴/۲۵ شيراز۷۵۷۷۱۳۷۵/۰۸/۲۱تعاوني اعتبار کارکنان شرکت گلسار فارس۸۱

استان فارس - کازرون، خيابان کمربندي خرمشهر، مديريت جهاد کشاورزي کازرونکازرونفارسداراي مجوز۳۷۷۰۳۱۳۹۳/۰۲/۱۶۱۳۹۸/۰۲/۲۵کازرون۳۶۶۱۳۷۵/۰۹/۲۸تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي کازرون۸۲

استان فارس ، شهرستان الر ، شهر قديم ، خيابان منطقه نظامي ، محل خانه کارگرالرستانفارسداراي مجوز۱۹۰۶۳۶۱۳۹۳/۰۷/۱۴۱۳۹۸/۰۷/۰۵الرستان۲۵۴۱۳۷۴/۱۱/۱۷تعاوني اعتبار کارگران صنوف خانه کارگر الرستان۸۳

استان فارس ، الرستان ، شهر جديد ، خيابان ۴۰ متري دوم شبکه بهداشت و درمان الرستان الرستانفارسداراي مجوز۱۷۳۷۶۲۱۳۹۳/۰۶/۲۷۱۳۹۸/۰۶/۳۰الرستان۴۹۷۱۳۸۱/۱۰/۰۵تعاوني اعتبار کارکنان شبکه بهداشت ودرمان الرستان ۸۴

استان فارس ، مرودشت ، خيابان مسجد الرسول ، جنب بنياد شهيد ، سازمان تعاون روستايي مرودشتشيرازفارسداراي مجوز۱۸۸۹۲۴۱۳۹۳/۰۷/۱۲۱۳۹۸/۰۷/۰۵مرودشت۷۵۷۱۳۸۳/۱۱/۲۷تعاوني اعتبار کارکنان تعاون روستائي مرودشت فارس۸۵

قزوين ، خيابان نواب شمالي ، مجتمع ادارات ، شرکت تعاوني اعتبار ديوان محاسبات قزوينقزوينقزوينداراي مجوز۱۵۷۳۴۱۳۹۳/۰۱/۲۷۱۳۹۸/۰۱/۲۵قزوين۴۳۸۷۱۳۷۸/۱۱/۲۰تعاوني اعتبار کارکنان  ديوان محاسبات قزوين۸۶

قزوين ، خ بوعلي ، بيمارستان بوعلي سينا قزوينقزوينقزوينداراي مجوز۱۱۳۰۶۵۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۸/۰۴/۱۵قزوين۲۷۶۲۱۳۷۴/۰۲/۲۶تعاوني اعتبار کارکنان بيمارستان بوعلي سينا قزوين۸۷

قزوين ، خيابان نوروزيان ، بلوار پاستور ، اداره کل زندان هاي استان قزوينقزوينقزوينداراي مجوز۱۳۰۹۹۲۱۳۹۳/۰۵/۱۵۱۳۹۵/۰۵/۱۵قزوين۴۴۵۲۱۳۷۸/۱۲/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل زندان هاي استان قزوين۸۸

کردستان ، ديواندره ، مديريت جهاد کشاورزي ديواندرهديواندرهکردستانداراي مجوز۲۸۳۷۴۶۱۳۹۳/۱۰/۲۳۱۳۹۸/۱۰/۲۳ديواندره۵۰۱۳۷۸/۱۲/۱۵تعاوني اعتبار کارکنان جهاد  کشاورزي شهرستان ديواندره۸۹

کردستان ، سقز ، خيابان فردوس ، بن بست شهرداريسقزکردستانداراي مجوز۱۴۸۷۸۱۳۹۳/۰۱/۲۶۱۳۹۸/۰۱/۱۶سقز۲۰۵۱۳۷۰/۰۵/۲۲تعاوني اعتبار فرهنگيان سقز۹۰

کردستان ، سقز ، بلوار انقالب ، مديريت جهاد کشاورزي سقزسقزکردستانداراي مجوز۷۷۱۷۰۱۳۹۳/۰۳/۲۵۱۳۹۸/۰۳/۰۱سقز۳۹۹۱۳۷۹/۰۱/۰۸تعاوني اعتبار جهاد کشاورزي سقز۹۱

کردستان ، سنندج ، مرکز صدا و سيماي مرکز سنندجسنندجکردستانداراي مجوز۲۵۶۲۹۰۱۳۹۳/۰۹/۲۴۱۳۹۵/۱۰/۰۱سنندج۳۸۶۰۱۳۸۲/۱۱/۰۲تعاوني اعتبار کارکنان صدا و سيماي مرکز کردستان۹۲

کردستان، قروه، چهار کيلومتري جاده دلبران، شهرک صنعتي، شرکت نساجي قروهقروهکردستانداراي مجوز۹۵۲۵۹۱۳۹۳/۰۴/۱۰۱۳۹۸/۰۴/۱۵قروه۵۴۵۱۳۸۳/۰۱/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان نساجي قروه۹۳

کرمان ، ميدان آزادي ، ابتداي خيابان استقالل ، جنب بانک مسکنکرمانکرمانداراي مجوزنامحدود۸۸/۱۰۶۴۲۹۱۳۸۸/۰۵/۲۵کرمان۹۶۱۹۱۳۸۸/۰۳/۰۵تعاوني اعتبار کارکنان شهرداري کرمان سپهر۹۴

کرمانشاه، کرمانشاه، خيابان ۲۲ بهمن، شرکت برق منطقه اي غربکرمانشاهکرمانشاهداراي مجوز۱۲۰۴۹۵۱۳۹۳/۰۵/۰۴۱۳۹۸/۰۴/۳۱کرمانشاه۷۱۰۱۱۳۸۰/۰۹/۲۰تعاوني اعتبار کارکنان برق منطقه اي غرب (استان کرمانشاه)۹۵

گلستان، آزادشهر، خيابان شهيد بهشتي، اداره آموزش و پرورشآزادشهرگلستانداراي مجوز۳۷۷۵۴۴۱۳۹۲/۱۲/۲۲۱۳۹۴/۱۲/۲۵آزادشهر۷۸۱۳۸۳/۰۹/۱۵تعاوني اعتبار فرهنگيان آزادشهر۹۶

گيالن ، آستانه اشرفيه ، بلوار معين ، روبروي کميته امداد امام خمينيآستانه اشرفيهگيالنداراي مجوز۳۸۳۴۰۶۱۳۹۲/۱۲/۲۷۱۳۹۷/۱۲/۱۷آستانه اشرفيه۱۹۸۱۳۵۸/۰۹/۱۳تعاوني اعتبار فرهنگيان آستانه اشرفيه۹۷

گيالن ، بندر کيا شهر ، جنب بخشداري ، اداره آموزش و پرورش ، شرکت تعاوني اعتبار فرهنگيانبندرکياشهرگيالنداراي مجوز۲۵۲۵۴۱۳۹۳/۰۲/۰۴۱۳۹۸/۰۲/۱۱بندرکياشهر۷۴۱۱۳۸۳/۰۲/۱۵تعاوني اعتبار فرهنگيان بندر کياشهر۹۸

گيالن ، تالش ، فرمانداري تالشتالشگيالنداراي مجوز۲۰۸۹۷۵۱۳۹۳/۰۸/۰۴۱۳۹۸/۰۷/۱۵تالش۳۰۴۱۳۷۳/۰۱/۲۹تعاوني اعتبار کارکنان فرمانداري شهرستان هاي تالش، رضوانشهر و ماسال۹۹

گيالن ، رشت ، کيلومتر ۵ جاده رشت به تهران ، اداره کل منابع طبيعي گيالنرشتگيالنداراي مجوز۷۷۱۷۵۱۳۹۲/۰۳/۱۹۱۳۹۵/۰۳/۱۸رشت۳۸۵۱۱۳۷۴/۰۲/۰۶تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل منابع طبيعي استان گيالن۱۰۰

گيالن ، رشت ، کمربندي شهيد بهشتي ، سه راه الکتريک ، سازمان بازرگاني گيالنرشتگيالنداراي مجوز۳۲۹۰۷۱۱۳۹۲/۱۱/۱۰۱۳۹۷/۱۱/۰۱رشت۷۹۳۹۱۳۸۱/۱۲/۱۸تعاوني اعتبار کارکنان سازمان بازرگاني (صنعت، معدن و تجارت) استان گيالن۱۰۱

گيالن ، رشت ، خيابان شريعتي ، پاساژ کويتي ، طبقه اولرشتگيالنداراي مجوز۳۰۵۳۶۷۱۳۹۲/۱۰/۱۷۱۳۹۴/۱۰/۰۱رشت۵۴۴۸۱۳۷۸/۰۳/۱۲تعاوني اعتبار اعضاء صنف خرازي تريکو و کاموا فروشان و بافندگان تريکو شهرستان رشت۱۰۲

گيالن ، رشت ، روبروي بيمارستان دکتر حشمت ، معاونت برنامه ريزي استانداريرشتگيالنداراي مجوز۱۵۰۴۹۰۱۳۹۳/۰۶/۰۴۱۳۹۸/۰۶/۰۱رشت۷۸۶۱۱۳۸۱/۱۱/۱۷تعاوني اعتبار کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن۱۰۳

رشت، کيلومتر۴ شهر صنعتي، مرکز تکثير و پرورش ماهي شهيد انصاريرشتگيالنداراي مجوز۲۰۸۴۰۴۱۳۹۳/۰۸/۰۳۱۳۹۸/۰۷/۰۷رشت۲۳۶۵۱۳۶۸/۰۹/۱۱تعاوني اعتبارکارگران مرکز تکثير و پرورش ماهي شهيد انصاري رشت۱۰۴

صفحه ۴ از ۵ اداره مجوزهاي بانکي - دايره مجوز شرکت هاي تعاوني اعتبار



  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

فهرست  تعاونيهاي اعتباري داراي مجوز

آدرس شرکتشهراستانوضعيت مجوزمدت اعتبار تاريخ صدورشماره مجوزمحل ثبتتاريخ ثبتشماره ثبتنام شرکت تعاوني اعتباررديف

مازندران، ساري، فرح آباد، پژوهشکده اکولوژي درياي خزرساريمازندرانداراي مجوز۲۵۵۷۲۱۳۹۳/۰۲/۰۶۱۳۹۵/۰۲/۱۱ساري۳۶۸۳۱۳۸۰/۰۱/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان پژوهشکده اکولوژي درياي خزر۱۰۵

 مازندران ، ساري ، خيابان فرهنگ ، جنب سازمان آموزش و پرورش مازندران.ساريمازندرانداراي مجوز۱۵۰۵۰۵۱۳۹۳/۰۶/۰۴۱۳۹۸/۰۵/۳۰ساري۳۰۴۱۳۵۳/۰۳/۱۰تعاوني اعتبارفرهنگيان ساري۱۰۶

مازندارن ، قائمشهر ، خيابان کوچکسرا ، نبش سيناقائمشهرمازندرانداراي مجوز۲۷۹۲۴۶۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۳۹۵/۱۰/۲۰قائمشهر۲۰۲۲۱۳۸۱/۰۹/۲۰تعاوني اعتبار شاغلين و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي استان مازندران۱۰۷

 مازندران ، قائمشهر ، جنب بيمارستان رازي ، اداره بهزيستيقائمشهرمازندرانداراي مجوز۲۵۷۵۷۹۱۳۹۳/۰۹/۲۵۱۳۹۸/۰۹/۲۰قائمشهر۶۳۰۱۳۶۷/۱۱/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان بهزيستي قائم شهر۱۰۸

هرمزگان ، بندرعباس ، بلوار امام خميني (ره) ، جنب ناحيه انتظامي استان هرمزگان ، شرکت برقبندرعباسهرمزگانداراي مجوز۱۱۹۲۹۶۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۰۵بندرعباس۲۸۰۹۱۳۷۵/۰۶/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان صنعت برق هرمزگان۱۰۹

هرمزگان ، بندرعباس ، بلوار امام حسين (ع) ، جنب اداره کل استانداردبندرعباسهرمزگانداراي مجوز۲۵۲۶۰۱۳۹۳/۰۲/۰۴۱۳۹۸/۰۲/۱۱بندرعباس۲۸۶۳۱۳۷۵/۰۹/۱۵تعاوني اعتبار کارکنان آزمايشگاه فني مکانيک خاک استان هرمزگان۱۱۰

هرمزگان ، بندرعباس ، بلوار علي ابن ابيطالب ، روبروي هنرستان فني شهيد رجاييبندرعباسهرمزگانداراي مجوز۹۵۳۴۵۱۳۹۳/۰۴/۱۰۱۳۹۸/۰۴/۱۵بندرعباس۳۸۳۵۱۳۷۸/۰۸/۰۳تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل زندانهاي استان هرمزگان۱۱۱

هرمزگان ، بندرعباس ، بلوار امام حسين (ع) ، جنب اداره استاندارد ، شرکت آب و فاضالب روستاييبندرعباسهرمزگانداراي مجوز۲۸۰۴۲۲۱۳۹۳/۱۰/۲۱۱۳۹۸/۱۰/۲۱بندرعباس۴۰۳۲۱۳۷۹/۰۲/۱۱تعاوني اعتبار کارکنان شرکت آب و فاضالب روستايي استان هرمزگان۱۱۲

هرمزگان ، بندرعباس ، اسکله شهيد باهنر ، گمرک شهيد باهنر بندرعباسبندرعباسهرمزگانداراي مجوز۲۷۹۶۳۳۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۳۹۸/۱۰/۲۰بندرعباس۱۱۲۰۶۱۳۸۸/۰۸/۱۰تعاوني اعتبار کارکنان گمرک شهيد باهنر بندرعباس۱۱۳

همدان ، اول بلوار آيت اهللا کاشاني ، دانشگاه علوم پزشکي همدانهمدانهمدانداراي مجوز۱۳۱۱۰۶۱۳۹۳/۰۵/۱۵۱۳۹۸/۰۵/۳۱همدان۹۷۸۱۳۶۰تعاوني اعتبار دانشگاه علوم پزشکي همدان۱۱۴

همدان ، ابتداي بلوار فلسطين ، روبروي پمپ بنزين ، اداره کل منابع طبيعي همدان.همدانهمدانداراي مجوز۱۳۱۰۱۹۱۳۹۳/۰۵/۱۵۱۳۹۸/۰۵/۳۱همدان۲۲۵۴۱۳۷۱/۱۱/۰۴تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان۱۱۵

همدان ، ميدان رسالت ، مرکز آموزش مدرسهمدانهمدانداراي مجوز۲۵۲۶۹۱۳۹۳/۰۲/۰۴۱۳۹۸/۰۲/۱۱همدان۴۲۱۱۱۳۸۰تعاوني اعتبار کارکنان آموزش و پرورش استثنايي همدان۱۱۶

همدان ، ميدان دانشگاه ، ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزي ، طبقه دوم ، اتاق شماره ۱۰همدانهمدانداراي مجوز۲۰۸۳۸۴۱۳۹۳/۰۸/۰۳۱۳۹۸/۰۷/۰۷همدان۵۹۹۱۳۵۴/۱۱/۱۲تعاوني اعتبار کارکنان سازمان جهاد کشاورزي همدان۱۱۷

همدان ، اداره کل آموزش و پرورش همدانهمدانهمدانداراي مجوز۲۸۰۴۹۱۱۳۹۳/۱۰/۲۱۱۳۹۸/۱۰/۲۱همدان۴۴۰۸۱۳۸۰/۱۱/۲۱تعاوني اعتبار بازنشستگان آموزش و پرورش استان همدان۱۱۸

همدان ، بيمارستان بعثت.همدانهمدانداراي مجوز۲۷۷۸۹۹۱۳۹۳/۱۰/۱۷۱۳۹۸/۱۰/۲۰همدان۳۶۸۶۱۳۷۸/۰۷/۱۱تعاوني اعتبار کادر پرستاري دانشگاه علوم پزشکي همدان۱۱۹

يزد ، تفت ، خيابان کاشاني ، جنب اداره آموزش و پرورش تفتتفتيزدداراي مجوز۲۵۴۵۲۵۱۳۹۳/۰۹/۲۳۱۳۹۸/۰۹/۰۵تفت۳۷۱۱۳۸۰/۰۵/۰۳تعاوني اعتبار فرهنگيان شهرستان تفت۱۲۰

يزد ، ميبد ، شهرک صنعتي جهان آباد ، شرکت صنايع کرک يزدميبديزدداراي مجوز۱۴۸۹۶۱۳۹۳/۰۱/۲۶۱۳۹۸/۰۱/۲۵ميبد۵۷۳۱۳۸۲/۱۱/۲۶تعاوني اعتبار کارکنان شرکت صنايع کرک يزد۱۲۱

يزد ، شبکه بهداشت و درمانيزديزدداراي مجوز۲۷۸۴۸۲۱۳۹۳/۱۰/۱۸۱۳۹۸/۱۰/۱۵ميبد۵۱۸۱۳۸۲/۰۱/۰۷تعاوني اعتبار معين شبکه بهداشت   و درمان ميبد۱۲۲

يزد ، بلوار دانشجو ، سازمان جهاد کشاورزي استان يزديزديزدداراي مجوز۲۵۴۵۱۱۱۳۹۳/۹/۲۳۱۳۹۴/۰۹/۱۵يزد۳۹۹۹۱۳۷۸/۰۳/۰۹تعاوني اعتبار فجر کارکنان سازمان جهاد کشاورزي يزد۱۲۳

يزد ، بلوار دانشجو ، مرکز تحقيقات منابع طبيعي يزديزديزدداراي مجوز۸۹۵۵۲۱۳۹۳/۰۴/۰۵۱۳۹۸/۰۳/۳۰يزد۶۰۰۶۱۳۸۲/۰۲/۲۴تعاوني اعتبار کارکنان مرکز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان يزد۱۲۴

صفحه ۵ از ۵ اداره مجوزهاي بانکي - دايره مجوز شرکت هاي تعاوني اعتبار


