
به روز رسانی:

١٣٩۴/١٠/١۵
نشانی محل فعاليت شرکتشهراستانوضعيت مجوزتاريخ انقضاءتاريخ صدورشماره مجوزمحل ثبتتاريخ ثبتشماره ثبتنام شرکت تعاوني اعتبارکد تعاونيرديف

اردبيل، شهرستان نمين، آموزش و پرورش شهرستان نميننميناردبيلدارای اعتبار۲۸۳۷۴۴۱۳۹۳/۱۰/۲۳۱۳۹۵/۱۰/۲۳نمين۲۶۱۳۵۸/۰۷/۰۳تعاوني اعتبار فرهنگيان آموزش و پرورش نمين۱۰

اصفهان، خيابان فردوسي، بانک مسکن شعبه فردوسي اصفهان اصفهاندارای اعتبار۱۳۱۰۳۱۱۳۹۳/۰۵/۱۵۱۳۹۸/۰۵/۱۵ اصفهان ۱۷۳۰۵۱۳۸۰/۰۲/۱۱تعاوني اعتبار کارکنان بانک مسکن۲۰

اصفهان، بلوار آئينه خانه، بن بست ماه، اداره کل تعاون اصفهان.اصفهاناصفهاندارای اعتبار۲۵۶۲۸۲۱۳۹۳/۰۹/۲۴۱۳۹۸/۰۸/۳۰اصفهان۱۶۷۶۱۳۵۶/۰۳/۰۹تعاوني اعتبار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اصفهان۳۰

ر و  ت   عا وز  بار دارای  ی ا ی  عاو                                                                                                  

استان اصفهان، اصفهان، خيابان محتشم کاشاني، ساختمان توحيداصفهاناصفهاندارای اعتبار۱۱۹۱۶۳۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۴/۲۵اصفهان۳۸۵۹۰۱۳۸۸/۰۸/۰۹تعاوني اعتبار کارکنان مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان۴۰

اصفهان، خيابان بزرگمهر، خيابان ۲۲ بهمن، مجتمع اداري غدير، سازمان صنايع و معادن اصفهان.اصفهاناصفهاندارای اعتبار۱۱۳۲۰۲۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۸/۰۴/۳۱اصفهان۱۱۲۲۵۱۳۷۴/۰۳/۰۷تعاوني اعتبار کارکنان سازمان صنايع و معادن استان اصفهان۵۰

اصفهان، خيابان آب ۲۵۰، جنب مسجد مصلي، سازمان بهزيستي اصفهان.اصفهاناصفهاندارای اعتبار۱۱۳۰۷۵۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۸/۰۴/۳۱اصفهان۱۲۷۲۵۱۳۸۷/۱۲/۲۳تعاوني اعتبار کارکنان بهزيستي استان اصفهان۶۰

اصفهان، ابتداي بزرگراه سردار شهيد احمد کاظمي، روبروي زندان، اداره کل امور عشايري اصفهان.اصفهاناصفهاندارای اعتبار۹۲/۳۶۹۴۱۵۱۳۹۲/۱۲/۱۵۱۳۹۷/۱۲/۱۵اصفهان۱۴۱۲۳۱۳۷۷/۰۵/۳۱تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل و اتحاديه عشايري استان اصفهان۷۰

اصفهان، خيابان جي شرقي، خيابان ارغوانيه، بلوار دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگاناصفهاناصفهاندارای اعتبارنامحدود۸۸/۸۴۱۱۱۱۳۸۸/۰۴/۲۲اصفهان۳۶۹۶۸۱۳۸۸/۰۳/۰۶تعاوني اعتبار سروش مهر کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان (اصفهان)۸۰

اصفهان، هزار جريب، جنب جهاد کشاورزي، سازمان تعاون روستايي.اصفهاناصفهاندارای اعتبار۲۰۸۳۷۰۱۳۹۳/۰۸/۰۳۱۳۹۸/۰۸/۰۵اصفهان۱۴۴۵۳۱۳۷۷/۱۰/۰۸تعاوني اعتبار کارکنان سازمان تعاون روستايي استان اصفهان۹۰

اصفهان، دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، خيابان کارگر، اداره کل آموزش فني و حرفه اي.اصفهاناصفهاندارای اعتبار۱۱۹۳۲۴۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۴/۲۵اصفهان۸۲۹۳۱۳۷۰/۰۷/۲۱تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي اصفهان۱۰۰

اصفهان، خيابان چهارباغ، کوچه مسجد ذکراهللا، پالک ۱۸اصفهاناصفهاندارای اعتبار۲۱۸۸۴۵۱۳۹۳/۰۸/۱۷۱۳۹۵/۰۸/۱۵اصفهان۱۸۲۵۸۱۳۹۰/۰۵/۲۶تعاوني اعتبار کارگران نانوايان اصفهان۱۱۰

اصفهان، خيابان آبشار دوم، بعد از پل هوايي غدير، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهاناصفهاناصفهاندارای اعتبار۶۹۶۳۳۱۳۹۴/۰۳/۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۰اصفهان۴۴۲۷۰۱۳۹۰/۰۳/۱۹شرکت تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان۱۲۰



نشانی محل فعاليت شرکتشهراستانوضعيت مجوزتاريخ انقضاءتاريخ صدورشماره مجوزمحل ثبتتاريخ ثبتشماره ثبتنام شرکت تعاوني اعتبارکد تعاونيرديف

اصفهان، ميدان انقالب، بانک صادرات، طبقه دوماصفهاناصفهاندارای اعتبار۲۴۲۳۷۴۱۳۹۴/۰۸/۲۶۱۳۹۹/۰۸/۲۶اصفهان۱۹۲۱۰۱۳۸۱/۰۵/۲۸تعاوني اعتبار کارکنان بانک صادرات استان اصفهان۱۳۰

اصفهان، خميني شهر، بلوار آيت ا.. اشرفي، ايستگاه آقاخميني شهراصفهاندارای اعتبار۲۵۶۲۸۷۱۳۹۳/۰۹/۲۴۱۳۹۵/۰۸/۱۰خميني شهر۴۴۳۱۳۸۱/۰۷/۰۹تعاوني اعتبار کارگران خباز و خبازان خميني شهر۱۴۰

اصفهان، کاشان، کيلومتر ۶ جاده  راوند، دانشگاه کاشان.کاشاناصفهاندارای اعتبار۸۹۵۷۵۱۳۹۳/۰۴/۰۵۱۳۹۸/۰۴/۱۰کاشان۱۷۹۷۱۳۷۸/۰۵/۲۷تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه کاشان۱۵۰

اصفهان، کاشان، چهارراه آيت اله کاشاني، مديريت جهاد کشاورزي کاشان.کاشاناصفهاندارای اعتبار۲۹۳۳۱۴۱۳۹۳/۱۱/۰۴۱۳۹۸/۱۱/۰۴کاشان۱۹۵۲۱۳۷۹/۰۳/۲۱تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي کاشان۱۶۰

ايالم، ميدان دفاع مقدس، ثبت احوااليالمايالمايالمدارای اعتبار۱۷۱۶۹۵۱۳۹۴/۰۶/۲۹۱۳۹۹/۰۶/۲۹ايالم۲۰۵۶۱۳۸۰/۰۲/۲۳تعاوني اعتبار کارکنان ثبت احوال استان ايالم۱۷۰

ايالم، بلوار دانشجو، جنب موسسسه استاندارد صنعتي ايالمايالمايالمدارای اعتبار۲۷۲۴۸۰۱۳۹۴/۰۹/۲۴۱۳۹۹/۰۹/۲۴ايالم۲۱۴۰۱۳۸۰/۰۵/۲۳تعاوني اعتبار کارکنان آب و فاضالب روستايي ايالم۱۸۰

ايالم، خيابان آيت ا حيدري، ساختمان شماره يک جهاد کشاورزيايالمايالمدارای اعتبار۲۵۲۵۴۳۱۳۹۴/۰۹/۰۴۱۳۹۹/۰۹/۰۴ايالم۱۰۳۰۱۳۷۳/۰۶/۲۳تعاوني اعتبار کارکنان سازمان جهاد کشاورزي ايالم۱۹۰ مممم

آذربايجان شرقي، تبريز، خيابان شهدا، ساختمان کل امور اقتصادي و دارايي.تبريزآذربايجان شرقيدارای اعتبار۳۷۴۳۵۶۱۳۹۲/۱۲/۲۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸تبريز۹۲۳۳۱۳۷۶/۱۲/۱۱تعاوني اعتبار کارکنان و بازنشستگان اداره کل امور مالياتي و سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي۲۰۰

آذربايجان شرقي، تبريز، خيابان آزادي، حد فاصل ميدان جهاد و ميدان الله، ساختمان شماره يک، اتاق ۱۰۲تبريزآذربايجان شرقيدارای اعتبار۱۵۱۰۸۲۱۳۹۳/۰۶/۰۵۱۳۹۸/۰۶/۰۸تبريز۵۸۹۰۱۳۷۲/۰۱/۱۷تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي۲۱۰

آذربايجان شرقي، تبريز، خيابان خاقاني، ساختمان برق آذربايجان.تبريزآذربايجان شرقيدارای اعتبار۱۵۰۸۷۷۱۳۹۳/۰۶/۰۴۱۳۹۸/۰۶/۰۱تبريز۵۳۴۶۱۳۷۰/۰۱/۰۴تعاوني اعتبار کارکنان برق منطقه اي آذربايجان شرقي۲۲۰

آذربايجان شرقي، تبريز، خيابان سليمان خاطر، مجتمع خدمات بهزيستيتبريزآذربايجان شرقيدارای اعتبار۲۰۸۳۸۸۱۳۹۳/۰۸/۰۳۱۳۹۸/۰۷/۰۷تبريز۶۴۹۲۱۳۷۳/۰۴/۰۷تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل بهزيستي استان آذربايجان شرقي۲۳۰

آذربايجان شرقي، تسوج، خيابان آيت اله خامنه اي، روبروي کتابجانه عمومي.تسوجآذربايجان شرقيدارای اعتبار۳۲۱۴۷۱۱۳۹۳/۱۱/۳۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰تسوج۲۴۰۱۳۷۴/۱۱/۰۱تعاوني اعتبار فرهنگيان تسوج۲۴۰

آذربايجان شرقي، شهرستان ملکان، خيابان معلم، خيابان دانشملکانآذربايجان شرقيدارای اعتبار۲۵۶۲۸۵۱۳۹۳/۰۹/۲۴۱۳۹۸/۱۰/۰۱ملکان۶۱۱۳۷۸/۰۲/۰۸تعاوني اعتبار فرهنگيان ملکان۲۵۰

آذربايجان غربي، اروميه، اول خيابان کاشاني، دادگستري استاناروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۱۹۳۴۲۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۰۵اروميه۹۶۴۱۳۶۲/۰۹/۲۱تعاوني اعتبار کارکنان دادگستري اروميه۲۶۰

۷۸۵۵۴آ۲۷ ا۹۳۹۲۴ا۴ ا ا آاآا ۵ جاده سلماس، ساختمان سازمان جهاد کشاورزياروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۹۳۹۲۰۱۳۹۳/۰۴/۰۹۱۳۹۸/۰۴/۱۰اروميه۷۸۵۵۱۳۸۴/۱۲/۲۴تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي۲۷۰ آذربايجان غربي، اروميه، کيلومتر
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آذربايجان غربي، اروميه، کيلومتر ۳ جاده سلماساروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۳۷۴۳۹۷۱۳۹۲/۱۲/۲۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵اروميه۲۷۳۳۱۳۷۱/۱۰/۲۸تعاوني اعتبار کارکنان مرکز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام۲۸۰

آذربايجان غربي، اروميه، ميدان جانبازان، اول خيابان راهنمايياروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۷۵۱۰۷۱۳۹۳/۰۳/۲۲۱۳۹۸/۰۳/۱۱اروميه۹۸۱۳۴۳/۰۳/۳۰تعاوني اعتبار فرهنگيان اروميه ۲۹۰

آذربايجان غربي، اروميه، کيلومتر ۳۵ جاده مهاباد، شرکت سيمان اروميهاروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۷۵۱۰۶۱۳۹۳/۰۳/۲۲۱۳۹۸/۰۳/۱۱اروميه۲۳۱۹۱۳۷۰/۰۱/۲۱تعاوني اعتبار کارگران کارخانه سيمان اروميه۳۰۰

آذربايجان غربي، اروميه، کيلومتر اول جاده سلماس، جنب کارخانه آرد سپيد، آزمايشگاه فني و مکانيک خاکآذربايجان غربياروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۲۰۹۸۴۹۱۳۹۳/۰۸/۰۴۱۳۹۸/۰۷/۱۵اروميه۲۹۷۰۱۳۷۲/۱۱/۲۵تعاوني اعتبار کارکنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان آذربايجان غربي۳۱۰

آذربايجان غربي، اروميه، فلکه مدرس، اداره کل ثبت احوال آذربايجان غربياروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۷۳۷۲۶۱۳۹۳/۰۶/۲۷۱۳۹۸/۰۶/۲۰اروميه۷۲۸۱۳۶۰/۱۱/۰۶تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل ثبت احوال آذربايجان غربي۳۲۰

آذربايجان غربي، اروميه، اداره دخانياتاروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۲۸۹۸۳۰۱۳۹۳/۱۰/۳۰۱۳۹۸/۱۰/۳۰اروميه۱۹۷۱۳۵۲/۰۳/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان مرکز تحقيقات توتون اروميه۳۳۰

آذربايجان غربي، اروميه، بلوار آزادي، روبروي سيلو گمرکاتاستاناروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۳۳۶۲۲۴۱۳۹۳/۱۲/۱۳۱۳۹۸/۱۲/۱۳اروميه۴۸۴۰۱۳۷۹/۰۸/۰۲تعاوني اعتبار کارکنان گمرک استان آذربايجان غربي۳۴۰

آذربايجان غربي، اروميه، پاساژ مفتح، پالک ۷۶، طبقه اولاروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۷۹۷۱۱۳۹۴/۱/۲۹۱۳۹۹/۱/۲۹اروميه۲۲۴۱۳۵۳/۰۲/۰۱تعاوني اعتبار کارکنان شهرداري اروميه۳۵۰

 آذربايجان غربي، اروميه، خيابان شهيد بهشتي، روبروي دانشگاه اروميه، اداره کل نوسازي مدارس آذربايجان غربياروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۶۹۶۳۵۱۳۹۴/۰۳/۲۰۱۳۹۹/۰۳/۲۰اروميه۲۶۱۸۱۳۷۱/۰۵/۰۴تعاوني اعتبار کارکنان نوسازي مدارس اروميه۳۶۰

آذربايجان غربي، اروميه، بلوار هفت تير، اداره کل راه و ترابريآذربايجان غربياروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۹۷۲۶۱۱۳۹۴/۰۴/۱۶۱۳۹۹/۰۴/۱۶اروميه۱۰۰۶۱۳۶۲/۱۱/۰۶تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل راه و ترابري آذربايجان غربي۳۷۰

آذربايجان غربي، اروميه، خيابان عمار، ساختمان اداره کل کميته امداد امام خميني (ره)اروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۹۸۰۱۷۱۳۹۴/۰۴/۲۰۱۳۹۶/۰۴/۲۰اروميه۱۰۹۱۱۱۳۸۸/۰۶/۰۷تعاوني اعتبار کارکنان کميته امداد امام خميني (ره) آذربايجان غربي۳۸۰

آذربايجان غربي، اروميه، بلوار شهدا، روبروي پارک ساعت، اداره کل دامپزشکي آذربايجان غربياروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۲۷۱۳۸۱۳۹۴/۰۵/۱۸۱۳۹۹/۰۵/۱۸اروميه۲۳۳۸۱۳۷۰/۰۲/۲۳تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل دامپزشکي آذربايجان غربي۳۹۰

آذربايجان غربي، اروميه، پنجراه اول، خيابان مدني، کوي ۲۲ خانباباخان، پالک ۱۳۰، طبقه سوماروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۵۶۸۳۷۱۳۹۴/۶/۱۵۱۳۹۶/۰۶/۱۵اروميه۶۰۶۰۱۳۸۱/۱۲/۲۶شرکت تعاوني اعتبار کارکنان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي استان آذربايجان غربي۴۰۰

آذربايجان غربي، اروميه، بلوار سربازان گمنام، نرسيده به مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسالمياروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۹۷۵۳۶۱۳۹۴/۰۷/۱۸۱۳۹۹/۰۷/۱۸اروميه۶۴۷۱۳۶۰/۰۲/۳۱تعاوني اعتبار اداره کل ورزش و جوانان آذربايجان غربي۴۱۰

ا۴۲ شک نظا ا ا ا ا ن ا ا۱۹۷۴۸۸۴ا۳۷۸۷۴ت ا ا اآا آذربايجان غربي،اروميه، خيابان امام، روبروي خيابان طرزي، ساختمان پزشکان پالک ۷۱، طبقه اولاروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۹۷۴۸۸۱۳۹۴/۰۷/۱۸۱۳۹۶/۰۷/۱۸اروميه۳۷۸۷۱۳۷۶/۰۴/۰۸تعاوني اعتبار سازمان نظام پزشکي اروميه۴۲۰
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آذربايجان غربي، اروميه، چهارراه عسگرخان، اول حافظ، پالک۱۱۴اروميهآذربايجان غربيدارای اعتبار۲۱۱۶۰۴۱۳۹۴/۰۷/۲۹۱۳۹۹/۰۷/۲۹اروميه۱۰۵۵۱۳۶۳/۰۲/۰۸تعاوني اعتبار کارکنان بانک صادرات استان آذربايجان غربي۴۳۰

 آذربايجان غربي، بوکان، خيابان انقالب، کوچه چايخانه انديشه، پاساژ شهرداري، طبقه همکفبوکانآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۱۹۱۷۳۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۱۰بوکان۱۲۱۳۵۳/۱۲/۱۵تعاوني اعتبار فرهنگيان بوکان۴۴۰

آذربايجان غربي، پيرانشهر، خيابان شهيد بهشتي، دبيرستان کوثر، شرکت تعاوني اعتبار فرهنگيانپيرانشهرآذربايجان غربيدارای اعتبار۲۴۲۳۸۴۱۳۹۴/۰۸/۲۶۱۳۹۹/۰۸/۲۶پيرانشهر۱۰۱۱۳۷۹/۰۸/۳۰تعاوني اعتبار فرهنگيان پيرانشهر۴۵۰

آذربايجان غربي، تکاب، خيابان انقالب، روبروي اداره آموزش و پرورشتکابآذربايجان غربيدارای اعتبار۳۲۱۴۷۱۱۳۹۳/۱۱/۳۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰تکاب۶۰۱۳۷۹/۱۲/۲۱تعاوني اعتبار فرهنگيان تکاب۴۶۰

آذربايجان غربي، خوي، خيابان دکتر شريعتي، جنب درمانگاه فرهنگيان، پالک ۱۶۶خويآذربايجان غربيدارای اعتبار۲۷۹۲۲۶۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۳۹۸/۱۰/۲۰خوي۸۵۱۳۵۰/۰۹/۰۲تعاوني اعتبار فرهنگيان شهرستان خوي۴۷۰

آذربايجان غربي، سردشت، خيابان سرباز، پاساژ خانقاسردشتآذربايجان غربيدارای اعتبار۲۷۸۷۸۰۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۳۹۸/۱۰/۲۰سردشت۳۵۱۳۷۳/۱۰/۱۹تعاوني اعتبار معلمان سردشت۴۸۰

 آذربايجان غربي، سلماس، ميدان توحيد، شهرداري سلماسسلماسآذربايجان غربيدارای اعتبار۲۰۹۸۴۳۱۳۹۳/۰۸/۰۴۱۳۹۸/۰۷/۲۰سلماس۴۴۱۳۶۰/۰۸/۰۷تعاوني اعتبار کارکنان شاغل شهرداري و فرمانداري سلماس۴۹۰

آذربايجان غربي، سلماس، خيابان خونين شهر، اداره آموزش و پرورش، شرکت تعاوني اعتبار فرهنگيان سلماسسلماسآذربايجان غربيدارای اعتبار۹۵۳۰۷۱۳۹۳/۰۴/۱۰۱۳۹۸/۰۴/۱۰سلماس۲۳۱۳۵۱/۰۳/۰۱تعاوني اعتبار فرهنگيان سلماس۵۰۰

آذربايجان غربي، سلماس، خيابان چمران جنوبي، جنب آزمايشگاهسلماسآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۵۰۸۹۵۱۳۹۳/۰۶/۰۴۱۳۹۸/۰۵/۳۰سلماس۶۸۱۳۶۲/۰۴/۲۲تعاوني اعتبار کارمندان شبکه بهداشت و درمان سلماس۵۱۰

آذربايجان غربي، شاهين دژ، خيابان شمس تبريزي، نرسيده به مسجد فيضيهشاهين دژآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۱۹۱۸۷۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۴/۳۱شاهين دژ۵۰۱۳۷۳/۰۶/۲۶تعاوني اعتبار کارمندان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش شاهين دژ۵۲۰

آذربايجان غربي، ماکو، آموزش و پرورش ماکوماکوآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۵۶۶۰۱۳۹۳/۰۱/۲۷۱۳۹۸/۰۱/۲۵ماکو۱۰۳۷۱۳۸۸/۰۲/۳۱تعاوني اعتبار فرهنگيان ماکو۵۳۰

آذربايجان غربي، مهاباد، خيابان بيمارستانمهابادآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۰۰۷۲۸۱۳۹۴/۰۴/۲۱۱۳۹۹/۰۴/۲۱مهاباد۵۸۱۳۴۹/۰۳/۰۴تعاوني اعتبار کارکنان بهداري مهاباد۵۴۰

 آذربايجان غربي، مياندوآب، خيابان امام (ره)، روبروي بانک صادرات شعبه مرکزيمياندوآبآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۱۹۳۱۷۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۱۰مياندوآب۷۵۶۱۳۷۹/۰۵/۱۹تعاوني اعتبار فرهنگيان شهرستان مياندوآب۵۵۰

آذربايجان غربي، نقده، بلوار شهيد بهشتي، جنب هالل احمرنقدهآذربايجان غربيدارای اعتبار۱۶۸۹۸۲۱۳۹۴/۰۶/۲۵۱۳۹۵/۱۱/۳۰نقده۷۴۱۳۵۰تعاوني اعتبار فرهنگيان نقده۵۶۰

ش۵۷ ال ا ا گ ف ا ا ن ا ات ۱۳۱ت ا۳۵ ا ا اا الت اا گ ف ال ت ا ا ا ا خ ش ال ا اسالمشهر، خيابان امام حسن مجتبي، ترمينال فرهنگياناسالمشهرتهراندارای اعتبار۱۳۱۰۳۵۱۳۹۳/۰۵/۱۵۱۳۹۸/۰۵/۱۵تهران۱۷۹۵۹۱۱۳۸۰/۰۷/۲۱تعاوني اعتبار فرهنگيان اسالمشهر۵۷۸۸۰۱۰۸۷
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تهران، ميدان امام خميني، ساختمان وزارت امور خارجهتهرانتهراندارای اعتبارنامحدود۳۱۴۲۱۳۸۶/۰۷/۲۹تهران۳۰۳۸۴۱۱۳۸۶/۰۶/۱۰تعاوني اعتبار کارکنان وزارت امور خارجه۵۸۰

تهران، خيابان وليعصر، خيابان شهيد ياسمي، ساختمان شرکت توانيرتهرانتهراندارای اعتبارنامحدود۳۳۷۷۱۳۸۶/۰۸/۱۲تهران۳۰۴۲۵۲۱۳۸۶/۰۷/۱۶تعاوني اعتبار کارکنان شرکت توانير۵۹۰

تهران، خيابان وليعصر، خيابان شهيد ياسمي، شرکت سهامي مديريت شبکه برق ايرانتهرانتهراندارای اعتبارنامحدود۲۴۷۵۱۳۸۷/۰۷/۰۳تهران۳۳۱۱۸۷۱۳۸۷/۰۵/۲۰تعاوني اعتبار کارکنان شرکت سهامي مديريت شبکه برق ايران۶۰۰

تهران، ميدان فاطمي، پالک ۴۳تهرانتهراندارای اعتبارنامحدود۸۸/۵۵۹۲۱۳۸۸/۰۱/۱۷تهران۳۳۶۳۳۱۱۳۸۷/۰۹/۱۳تعاوني اعتبار کارکنان شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران۶۱۰

تهران، ميدان ونک، خيابان ونک، شماره ۹۲تهرانتهراندارای اعتبارنامحدود۸۸۰۲۷۱۳۸۷/۱۱/۰۱تهران۳۳۸۵۲۴۱۳۸۷/۰۸/۱۲تعاوني اعتبار کارکنان شرکت ايتوک۶۲۰

تهران، بلوار ميرداماد، خيابان نفت شمالي، پالک ۳۲تهرانتهراندارای اعتبارنامحدود۸۸/۱۶۹۰۲۱۳۸۸/۰۱/۳۰تهران۳۴۰۷۸۷۱۳۸۷/۱۰/۲۱تعاوني اعتبار کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري۶۳۰

تهران، انتهاي خيابان کارگر شمالي، سازمان انرژي اتمي ايرانتهرانتهراندارای اعتبارنامحدود۱۲۹۹۸۱۱۳۸۸/۰۶/۱۹تهران۳۴۲۲۸۴۱۳۸۷/۱۱/۱۳تعاوني اعتبار کارکنان شرکت پسمانداري صنعت هسته اي ايران۶۴۰

تهران، خيابان اسکندري جنوبي، روبروي فروشگاه اتکا، پالک ۲۶۱، طبقه اول غربيتهرانتهراندارای اعتبار۱۳۰۲۹۳۱۳۹۳/۰۵/۱۵۱۳۹۸/۰۵/۱۵تهران۱۱۹۷۰۰۱۳۷۴/۱۱/۲۶تعاوني اعتبار سرويس کاران مجاز حرارتي و برودتي۶۵۰

تهران - ابتداي خيابان طالقاني، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي تهرانتهرانتهراندارای اعتبار۱۰۰۱۶۲۱۳۹۲/۰۴/۰۹۱۳۹۵/۰۴/۱۰تهران۲۲۲۰۷۵۱۳۸۳/۰۲/۲۷تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران۶۶۸۸۰۰۴۶۶

تهران، شهرک غرب، انتهاي خيابان دادمان، پژوهشگاه نيروتهرانتهراندارای اعتبار۳۰۵۳۶۴۱۳۹۲/۱۰/۱۷۱۳۹۷/۱۰/۲۰تهران۴۰۲۶۸۴۱۳۹۰/۰۲/۱۱تعاوني اعتبار کارکان پژوهشگاه نيرو۶۷۰

تهران، خيابان آزادي، چهارراه خوش، سازمان آموزش فني و حرفه اي کشورتهرانتهراندارای اعتبارنامحدود۴۰۷۱۸۱۳۸۸/۰۲/۲۷تهران۳۴۸۷۹۲۱۳۸۸/۰۱/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان سازمان آموزش فني و حرفه اي۶۸۰

تهران، خيابان انقالب، چهارراه کالج، حافظ شمالي، کوچه آرژانتين، پالک ۱۰تهرانتهراندارای اعتبار۳۶۰۳۸۱۱۳۹۲/۱۲/۰۷۱۳۹۷/۱۱/۳۰تهران۴۰۸۳۱۵۱۳۹۰/۰۴/۱۸تعاوني اعتبار کارکنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي۶۹۰

تهران، سعادت آباد، بلوار دريا، مطهري شمالي، کوي ارغوانتهرانتهراندارای اعتبار۹۵۳۲۵۱۳۹۳/۰۴/۱۰۱۳۹۸/۰۴/۱۵تهران۱۱۹۷۶۰۱۳۷۴/۱۱/۲۹تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران۷۰۸۸۰۱۰۸۱

تهران، بلوار کشاورز، خيابان شهيد عبدا... زاده (دهکده)، پالک ۸ تهرانتهراندارای اعتبار۹۳۹۲۳۱۳۹۳/۰۴/۰۹۱۳۹۸/۰۴/۱۰تهران۱۲۰۹۵۴۱۳۷۵/۰۲/۰۶تعاوني اعتبار کارکنان شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور- تهران۷۱۰

ا۴آ۷۲ ا۱۱۹۱۷۷ت ا ا اا ات ۱۹۶ت الک قا ا ا ا ا ال ا ا ا تهران، خيابان سعدي شمالي، خيابان برادرانن قائدي، پالک ۱۹۶تهرانتهراندارای اعتبار۱۱۹۱۷۷۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۰۵تهران۳۴۰۷۰۷۱۳۸۷/۱۰/۱۵تعاوني اعتبار فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل و ماشين آالت تهران۷۲۰
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تهران، باالتر از ميدان ولي عصر، روبروي سينما آفريقا، گمرک ايران، طبقه ششمتهرانتهراندارای اعتبار۱۱۳۱۱۴۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۸/۰۴/۲۵تهران۱۷۳۸۶۵۱۳۸۰/۰۲/۲۳تعاوني اعتبار کارکنان ستاد گمرک ايران -تهران۷۳۰

تهران - خيابان سعدي شمالي، باالتر از ميدان استقالل، پالک ۴۴، طبقه اولتهرانتهراندارای اعتبار۲۰۸۱۷۳۱۳۹۳/۰۸/۰۳۱۳۹۸/۰۷/۲۰تهران۳۵۹۳۸۴۱۳۸۸/۰۶/۲۱تعاوني اعتبار کارکنان شرکت سهامي بيمه ايران۷۴۸۸۰۱۰۶۳

تهران، خيابان سه راه آذري، خيابان قزوين، نبش هشت متري بوتان، شعبه ۶ تامين اجتماعي، مجتمع اداري و درماني بعثتتهرانتهراندارای اعتبار۱۲۱۲۴۸۱۳۹۲/۰۴/۲۶۱۳۹۵/۰۴/۲۰تهران۳۷۱۵۰۷۱۳۸۹/۰۱/۱۷تعاوني اعتبار کارکنان سازمان تامين اجتماعي استان تهران۷۵۰

تهران، بزرگراه شيخ فض ا... نوري، بين شهرک قدس و فرهنگيان، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکنتهرانتهراندارای اعتبار۲۷۹۱۹۴۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۳۹۵/۱۰/۲۰تهران۲۷۸۷۲۵۱۳۸۹/۰۴/۰۶تعاوني اعتبار کارکنان مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن۷۶۰

تهران، خيابان فرودگاه، مهرآباد، خيابان معراج، جنب نقشه برداري، سازمان هواشناسيتهرانتهراندارای اعتبار۲۹۳۰۰۳۱۳۹۳/۱۱/۰۲۱۳۹۸/۱۱/۰۲تهران۹۶۵۵۱۱۳۷۲/۰۱/۲۵تعاوني اعتبار کارکنان سازمان هواشناسي کشور - تهران۷۷۰

تهران، خيابان دکتر فاطمي، روبروي سازمان آب، نبش پروين اعتصاي ؛ پالک۱تهرانتهراندارای اعتبار۳۰۷۱۵۵۱۳۹۳/۱۱/۱۵۱۳۹۸/۱۱/۱۵تهران۱۵۴۹۶۰۱۳۷۸/۰۶/۲۹تعاوني اعتبار کارکنان شرکت نفت و گاز پارس -  تهران۷۸۰

تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشيتهرانتهراندارای اعتبار۳۲۱۴۷۲۱۳۹۳/۱۱/۳۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰تهران۳۹۰۳۳۹۱۳۸۹/۰۸/۳۰تعاوني اعتبار کارکنان شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور۷۹۰

تهران، خيابان مال صدرا، خيابان شيخ بهايي شمالي، خيابان الدن، پالک ۲۰تهرانتهراندارای اعتبار۳۴۳۹۷۷۱۳۹۳/۱۲/۲۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰تهران۳۶۹۷۷۹۱۳۸۸/۱۲/۲۳تعاوني اعتبار معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و واحدهاي تابعه۸۰۰

تهران - خيابان وليعصر، نبش خيابان جام جم، ساختمان شماره ۲تهرانتهراندارای اعتبار۳۱۶۱۸۱۳۹۴/۲/۱۰۱۳۹۵/۲/۱۰تهران۳۵۰۹۲۶۱۳۸۸/۰۴/۱۲تعاوني اعتبار کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران۸۱۸۸۰۰۷۲۱

تهران، خيابان وليعصر، دوراهي يوسف آباد، نبش کوچه مجلسي، خبرگزاري جمهوري اسالمي ايرانتهرانتهراندارای اعتبار۶۹۶۳۷۱۳۹۴/۰۳/۲۰۱۳۹۹/۰۳/۲۰تهران۱۶۰۹۶۳۱۳۷۸/۱۲/۱۲تعاوني اعتبار کارکنان سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران - تهران۸۲۰

تهران، خيابان شهيد مفتح، پالک ۴۳تهرانتهراندارای اعتبار۹۸۲۰۵۱۳۹۴/۰۴/۲۰۱۳۹۶/۰۴/۲۰تهران۷۴۹۵۲۱۳۶۸/۰۲/۳۱تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمي۸۳۰

تهران، خيابان آزادي، نبش خيابان بهبودي، ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيتهرانتهراندارای اعتبار۱۵۸۷۹۲۱۳۹۴/۰۶/۱۶۱۳۹۹/۰۶/۱۶تهران۶۸۰۹۹۱۳۶۶/۰۹/۱۷تعاوني اعتبار کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي۸۴۰

تهران، ميدان بهارستان، خيابان کمال الملک، ساختمان مرکزي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميتهرانتهراندارای اعتبار۱۶۸۹۹۷۱۳۹۴/۰۶/۲۵۱۳۹۹/۰۶/۲۵تهران۶۹۵۰۱۳۳۸/۰۸/۱۷تعاوني اعتبار کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي۸۵۰

تهران، سپهبد قرني، نرسيده به پل کريمخانتهرانتهراندارای اعتبار۱۶۹۳۷۷۱۳۹۴/۰۶/۲۵۱۳۹۹/۰۶/۲۵تهران۱۴۲۲۷۰۱۳۷۷/۰۵/۱۲تعاوني اعتبار کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي - تهران۸۶۰

ا۸۷ ال طق ا گ ف ا ا ن ا ا۳۶۴۷۴ت ا۳۶۹۴۲۸ال ا ا شا ش آ ا ا ا ش ا خ ال ا چهارمحال و بختياري، سورشجان، اداره آموزش و پرورشسورشجانچهارمحال و بختياريدارای اعتبار۳۶۹۴۲۸۱۳۹۲/۱۲/۱۵۱۳۹۷/۱۲/۱۵الران۳۶۴۷۱۳۷۹/۱۰/۲۴تعاوني اعتبار فرهنگيان منطقه الران۸۷۰
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چهارمحال و بختياري، شهرکرد، دروازه سامان، ميدان امام حسين (ع)، تعاوني اعتبار سازمان جهاد و کشاورزيشهرکردچهارمحال و بختياريدارای اعتبار۲۵۶۲۸۱۱۳۹۳/۰۹/۲۴۱۳۹۸/۰۹/۱۰شهرکرد۱۹۸۶۱۳۷۳/۰۳/۲۵تعاوني اعتبار کارکنان سازمان جهاد کشاورزي استان چهارمحال و بختياري۸۸۰

چهارمحال و بختياري، شهرکرد، کارخانه قند چهارمحال و بختياريشهرکردچهارمحال و بختياريدارای اعتبار۳۰۵۳۶۵۱۳۹۲/۱۰/۱۷۱۳۹۷/۰۹/۲۵شهرکرد۲۸۰۱۱۳۷۷/۰۲/۰۸تعاوني اعتبار کارکنان قند چهارمحال۸۹۰

چهارمحال و بختياري، شهرکرد، دروازه سامان، اداره کل کميته امداد امام خميني (ره)شهرکردچهارمحال و بختياريدارای اعتبار۳۴۱۲۱۸۱۳۹۳/۱۲/۱۸۱۳۹۸/۱۲/۱۸شهرکرد۱۶۶۱۱۳۷۱/۰۷/۰۲تعاوني اعتبار کارکنان کميته امداد امام خميني (ره) چهارمحال و بختياري۹۰۰

خراسان جنوبي، بيرجند، خيابان شهيد آويني، انتهاي بلوار دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاهبيرجندخراسان جنوبيدارای اعتبار۲۷۹۲۳۲۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۳۹۸/۱۰/۲۰بيرجند۹۷۴۱۳۸۷/۱۱/۲۵تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه بيرجند۹۱۰

خراسان جنوبي، طبس، خيابان امام خميني، جهاد کشاورزي طبسطبسخراسان جنوبيدارای اعتبار۸۰۵۹۶۱۳۹۳/۳/۲۸۱۳۹۸/۳/۳۰طبس۲۲۵۱۳۷۸/۰۷/۲۶تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي شهرستان طبس۹۲۰

خراسان رضوي، تربت حيدريه، دانشگاه آزاد اسالميتربت حيدريهخراسان رضويدارای اعتبار۲۵۴۴۸۷۱۳۹۳/۹/۲۳۱۳۹۸/۰۹/۰۱تربت حيدريه۷۷۴۱۳۸۰/۰۴/۰۵تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت حيدريه۹۳۰

خراسان رضوي، سرخس، روبروي دبستان آقا مصطفي خمينيسرخسخراسان رضويدارای اعتبارنامحدود۲۱۷۶۴۰۱۳۸۸/۱۰/۱۷سرخس۵۱۲۱۳۸۸/۰۸/۰۳تعاوني اعتبار کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سرخس۹۴۰

اداره آموزش و پرورش شهرستان گنابادگنابادخراسان رضويدارای اعتبارنامحدود۷۲۳۱۵۱۳۸۷/۱۰/۰۹گناباد۳۴۶۱۳۷۶/۰۹/۳۰تعاوني اعتبار شهيد باهنر فرهنگيان گناباد۹۵۰

خراسان رضوي، مشهد، نبش تقاطع بلوار خيام و فردسي.مشهدخراسان رضويدارای اعتبار۳۷۴۷۲۶۱۳۹۲/۱۲/۲۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸مشهد۱۶۱۸۷۱۳۸۰/۰۲/۰۹تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان رضوي۹۶۰

خراسان رضوي، مشهد، انتهاي پارک کوهسنگي، برق منطقه اي خراسان.مشهدخراسان رضويدارای اعتبار۲۷۷۸۱۲۱۳۹۳/۱۰/۱۷۱۳۹۸/۱۰/۱۵مشهد۵۴۰۱۳۴۴تعاوني اعتبار کارکنان برق منطقه اي خراسان۹۷۰

خراسان رضوي، مشهد، بلوار وکيل آباد، ابتداي شهرک صدفمشهدخراسان رضويدارای اعتبار۱۶۸۹۶۵۱۳۹۴/۰۶/۲۵۱۳۹۶/۰۶/۲۵مشهد۵۵۴۵۵۱۳۹۴/۰۶/۰۳شرکت تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي۹۸۰

خراسان رضوي، مشهد، فلسطين ۲۶، مديريت منطقه ۳، ساختمان شماره ۲مشهدخراسان رضويدارای اعتبار۲۵۲۳۷۷۱۳۹۴/۰۹/۰۴۱۳۹۹/۰۹/۰۴مشهد۱۱۳۹۹۱۳۷۵/۱۰/۰۴تعاوني اعتبار کارکنان شرکت آب و فاضالب خراسان رضوي۹۹۰

خوزستان، اهواز، امانيه، ميدان مولوي،  شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۴ خوزستاناهوازخوزستاندارای اعتبار۳۶۹۴۴۲۱۳۹۲/۱۲/۱۵۱۳۹۷/۱۲/۱۰اهواز۳۹۸۹۴۱۳۹۰/۰۵/۱۱تعاوني اعتبار کارکنان شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهار خوزستان۱۰۰۰

خوزستان، آبادان، خيابان ۱۵ اصلي احمدآباد، شبکه بهداشت و درمان، ساختمان سابق آموزشگاه بهداري.آبادانخوزستاندارای اعتبار۲۵۶۲۸۸۱۳۹۳/۰۹/۲۴۱۳۹۸/۱۰/۰۱آبادان۵۲۲۱۳۷۱/۱۲/۱۷تعاوني اعتبار کارکنان شبکه بهداشت و درمان آبادان۱۰۱۰

۱ ل۲ ف ا ش ا گ ف ا ا ن ا ل۱۳۲۱۳۵۳ت ا۳۵۳۷۶۱۳۹۴/۲/۱۵۱۳۹۹/۲/۱۵ف ا ا اا لخ لف ف ش ش آ ا ا ل ف ا خ خوزستان، دزفول، اداره آموزش و پرورش دزفول.دزفولخوزستاندارای اعتبار۳۵۳۷۶۱۳۹۴/۲/۱۵۱۳۹۹/۲/۱۵دزفول۱۳۲۱۳۵۳تعاوني اعتبار فرهنگيان شهرستان دزفول۱۰۲۰
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خوزستان، رامهرمز، جنب بانک کشاورزي شعبه مرکزي.رامهرمزخوزستاندارای اعتبار۳۳۰۱۳۵۱۳۹۲/۱۱/۱۲۱۳۹۷/۱۰/۲۱رامهرمز۱۳۶۱۳۵۶/۰۲/۳۱تعاوني اعتبار کارکنان آموزش و پرورش رامهرمز۱۰۳۰

خوزستان، شوشتر، شرکت کشت و صنعت کارون.شوشترخوزستاندارای اعتبار۳۵۳۷۱۱۳۹۴/۲/۱۵۱۳۹۹/۲/۱۵شوشتر۳۱۸۱۳۷۲/۱۲/۲۴تعاوني اعتبار کارکنان شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر۱۰۴۰

استان زنجان، ابهر، خيابان خرمشهر، بيمارستان امدادي ابهرابهرزنجاندارای اعتبار۲۷۷۸۲۲۱۳۹۳/۱۰/۱۷۱۳۹۸/۱۰/۱۷ابهر۳۷۳۱۳۷۲/۷/۲۹تعاوني اعتبار کارکنان بيمارستان امدادي ابهر۱۰۵۰

زنجان، شهرستان ابهر، بلوار طالقاني جنوبي، جنب محل سابق اداره آموزش و پرورشابهرزنجاندارای اعتبار۸۲۶۴۶۱۳۹۴/۰۴/۰۳۱۳۹۶/۰۴/۰۳ابهر۶۵۱۳۵۰/۰۶/۱۰تعاوني اعتبار فرهنگيان ابهر۱۰۶۰

زنجان، شهرستان ابهر، خيابان خليل طهماسبي، روبروي اداره پستابهرزنجاندارای اعتبار۸۰۵۷۹۱۳۹۳/۰۳/۲۸۱۳۹۸/۰۳/۳۰زنجان۱۲۱۱۳۶۲/۰۱/۳۰تعاوني اعتبار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر۱۰۷۰

زنجان، خيابان خرمشهر، سازمان مسکن و شهرسازيزنجانزنجاندارای اعتبار۳۳۷۴۲۴۱۳۹۲/۱۱/۱۹۱۳۹۷/۱۰/۰۶زنجان۳۴۱۱۱۳۷۸/۰۵/۲۳تعاوني اعتبار کارکنان سازمان مسکن و شهرسازي استان زنجان۱۰۸۰

زنجان، شهرستان خرمدره، خيابان شهيد چمران، مدرسه بزرگمهرزنجانزنجاندارای اعتبار۳۰۷۱۵۴۱۳۹۳/۱۱/۱۵۱۳۹۸/۱۱/۱۵زنجان۲۳۳۱۳۷۱/۰۶/۲۵تعاوني اعتبار فرهنگيان خرمدره۱۰۹۰

زنجان، اول جاده گاوازنگ، مجتمع ادارات، سازمان صنايع و معادنزنجانزنجاندارای اعتبار۱۷۳۷۶۱۱۳۹۳/۰۶/۲۷۱۳۹۸/۰۶/۱۵زنجان۳۹۰۵۱۳۷۹/۰۹/۱۴تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان۱۱۰۰

زنجان، مجتمع ادارات، جاده گاوازنگ، سازمان تعاون روستاييزنجانزنجاندارای اعتبار۱۶۹۰۲۲۱۳۹۴/۰۶/۲۵۱۳۹۹/۰۶/۲۵زنجان۹۲۴۱۳۶۲/۱۰/۱۸تعاوني اعتبار کارکنان سازمان تعاون روستايي استان زنجان۱۱۱۰

زنجان، بلوار دارالقرآن کريم، ساختمان شماره ۲، معاونت برنامه ريزياستانداريزنجانزنجاندارای اعتبار۲۷۲۴۳۵۱۳۹۴/۰۹/۲۴۱۳۹۹/۰۹/۲۴زنجان۳۶۲۵۱۳۷۸/۱۲/۱۱تعاوني اعتبارکارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان۱۱۲۰

زنجان، بلوار دارالقرآن کريم، روبروي مصلي زنجان، اداره کل آموزش و پرورش استان زنجانزنجانزنجاندارای اعتبار۲۶۳۷۳۲۱۳۹۴/۰۹/۱۵۱۳۹۹/۰۹/۱۵زنجان۴۲۲۱۳۵۱/۰۷/۱۲تعاوني اعتبارفرهنگيان استان زنجان۱۱۳۰

سيستان و بلوچستان، زاهدان، اداره کل زندان هاي سيستان و بلوچستانزاهدانسيستان بلوچستاندارای اعتبار۳۰۷۱۴۸۱۳۹۳/۱۱/۱۵۱۳۹۸/۱۱/۱۵زاهدان۱۵۹۹۱۳۷۷/۰۶/۲۴تعاوني اعتبار کارکنان و کارگران اداره کل زندان هاي استان سيستان و بلوچستان۱۱۴۰

سيستان و بلوچستان، زاهدان، خيابان طباطبايي، سازمان تأمين اجتماعي شعبه ۲   زاهدانزاهدانسيستان بلوچستاندارای اعتبار۱۸۳۸۴۲۱۳۹۴/۰۷/۰۷۱۳۹۹/۰۷/۰۷زاهدان۱۹۷۵۱۳۸۰/۰۱/۳۰تعاوني اعتبار کارکنان تأمين اجتماعي استان سيستان و بلوچستان۱۱۵۰

سيستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار بهداشت، نبش بهداشت ۱۳، شرکت آب و فاضالب روستايي سيستان و بلوچستانزاهدانسيستان بلوچستاندارای اعتبار۲۷۳۱۷۸۱۳۹۴/۰۹/۲۵۱۳۹۹/۰۹/۲۵زاهدان۲۶۸۸۱۳۸۲/۱۲/۱۳تعاوني اعتبار کارکنان و کارگران شرکت آب و فاضالب روستايي استان سيستان و بلوچستان۱۱۶۰

ا۱۱۷۱۵۷۹۴ ا۲۷۲۹۹۸۴ا ا ا اا ا سيستان و بلوچستان، زاهدان، خيابان آزادي، اداره کل امور اقتصادي و دارايي سيستان و بلوچستانزاهدانسيستان بلوچستاندارای اعتبار۲۷۲۹۹۸۱۳۹۴/۰۹/۲۵۱۳۹۹/۰۹/۲۵زاهدان۱۵۷۹۱۳۷۷/۰۳/۰۴تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان سيستان و بلوچستان۱۱۷۰
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سيستان و بلوچستان، زاهدان، ساختمان مرکزي استانداريزاهدانسيستان بلوچستاندارای اعتبار۲۵۲۵۸۷۱۳۹۴/۰۹/۰۴۱۳۹۹/۰۹/۰۴زاهدان۱۹۱۶۱۳۷۹/۰۹/۲۴تعاوني اعتبار کارکنان استانداري سيستان و بلوچستان۱۱۸۰

استان فارس، شهرستان اقليد، بلوار مطهري، مديريت جهاد کشاورزي اقليداقليدفارسدارای اعتبار۱۵۰۸۲۶۱۳۹۳/۰۶/۰۴۱۳۹۸/۰۶/۱۰اقليد۱۱۰۱۳۷۴/۰۹/۲۷تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي اقليد۱۱۹۰

استان فارس، شيراز، بلوار مدرس، بلوار جانبازان، نبش ۲۰ متري اول، مجتمع آموزشي تحقيقاتي بعثت.شيرازفارسدارای اعتبار۳۸۳۳۵۱۱۳۹۲/۱۲/۲۷۱۳۹۷/۱۲/۱۵ شيراز۱۲۳۱۴۱۳۸۱/۰۳/۱۸تعاوني اعتبار کارکنان مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي فارس۱۲۰۰

استان فارس، شيراز، بلوار شهيد چمران، جنب استخر انقالب، ابتداي خيابان دوم ابيورديشيرازفارسدارای اعتبار۱۷۷۸۸۷۱۳۹۲/۰۶/۱۶۱۳۹۵/۰۶/۱۰شيراز۸۶۵۶۱۳۷۷/۰۵/۱۵تعاوني اعتبار کارکنان شرکت جهاد نصر استان فارس۱۲۱۰

استان فارس، شيراز، خيابان مشيرنو، اداره کل دامپزشکي شيرازفارسدارای اعتبار۹۶۵۶۵۱۳۹۲/۰۴/۰۶۱۳۹۵/۰۲/۳۱ شيراز۸۱۶۴۱۳۷۶/۰۷/۱۲تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل دامپزشکي استان فارس ۱۲۲۰

استان فارس، شيراز، خيابان جمهوري اسالمي،جنب مجتمع فرهنگي کريم خاني، شرکت آب و فاضالب روستايي استان فارسشيرازفارسدارای اعتبار۳۸۳۴۷۰۱۳۹۲/۱۲/۲۷۱۳۹۷/۱۲/۲۵شيراز۹۱۷۷۱۳۷۸/۰۲/۲۹تعاوني اعتبار کارکنان شرکت آب و فاضالب روستايي استان فارس۱۲۳۰

استان فارس، شيراز، بلوار مطهري، بعداز چهار راه ستارخان، اداره کل منابع طبيعي و آبخيز داري فارسشيرازفارسدارای اعتبار۳۰۶۰۵۷۱۳۹۲/۱۰/۱۸۱۳۹۵/۰۹/۳۰شيراز۸۷۲۹۱۳۷۷/۰۶/۲۷تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل منابع طبيعي استان فارس۱۲۴۰

استان فارس، شيراز، خيابان حر، کوچه جنب آتش نشاني، اداره کل اوقاف و امور خيريه استان فارسشيرازفارسدارای اعتبار۲۸۱۴۷۱۳۹۳/۰۲/۰۷۱۳۹۵/۰۲/۱۱شيراز۱۳۳۱۸۱۳۸۱/۱۱/۲۸تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل اوقاف و امور خيريه استان فارس۱۲۵۰

استان فارس - شيراز، بلوار عدالت، عادل آباد، اداره کل زندان هاي استان فارسشيرازفارسدارای اعتبار۱۱۳۲۱۲۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۸/۰۴/۳۱فارس۸۹۳۹۱۳۷۷/۱۰/۲۴تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل زندان هاي استان فارس۱۲۶۸۸۰۱۰۷۵

استان فارس، شيراز، جاده سپيدان، دوکوهک، کيلومتر ۲ جاده قديم شهر صدرا، شرکت گلسار فارس.شيرازفارسدارای اعتبار۱۱۳۰۶۰۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۸/۰۴/۲۵ شيراز۷۵۷۷۱۳۷۵/۰۸/۲۱تعاوني اعتبار کارکنان شرکت گلسار فارس۱۲۷۰

استان فارس، مرودشت، خيابان مسجد الرسول، جنب بنياد شهيد، سازمان تعاون روستايي مرودشتشيرازفارسدارای اعتبار۱۸۸۹۲۴۱۳۹۳/۰۷/۱۲۱۳۹۸/۰۷/۰۵مرودشت۷۵۷۱۳۸۳/۱۱/۲۷تعاوني اعتبار کارکنان تعاون روستائي مرودشت فارس۱۲۸۰

استان فارس، شيراز، بلوار ارم، نبش باغ ناري، اداره شيالت فارسشيرازفارسدارای اعتبار۳۵۱۴۱۱۳۹۴/۲/۱۵۱۳۹۹/۲/۱۵ شيراز۷۰۹۱۱۳۷۴/۱۱/۱۴تعاوني اعتبار کارکنان شيالت فارس ۱۲۹۰

استان فارس - کازرون، خيابان کمربندي خرمشهر، مديريت جهاد کشاورزي کازرونکازرونفارسدارای اعتبار۳۷۷۰۳۱۳۹۳/۰۲/۱۶۱۳۹۸/۰۲/۲۵کازرون۳۶۶۱۳۷۵/۰۹/۲۸تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي کازرون۱۳۰۸۸۰۰۸۱۹

استان فارس، شهرستان الر، شهر قديم، خيابان منطقه نظامي، محل خانه کارگرالرستانفارسدارای اعتبار۱۹۰۶۳۶۱۳۹۳/۰۷/۱۴۱۳۹۸/۰۷/۰۵الرستان۲۵۴۱۳۷۴/۱۱/۱۷تعاوني اعتبار کارگران صنوف خانه کارگر الرستان۱۳۱۰

ا۱۳۲۴۹۷ ا۱۷۳۷۶۲ال ا ا افاا ال ۴۰ متري دوم شبکه بهداشت و درمان الرستان الرستانفارسدارای اعتبار۱۷۳۷۶۲۱۳۹۳/۰۶/۲۷۱۳۹۸/۰۶/۳۰الرستان۴۹۷۱۳۸۱/۱۰/۰۵تعاوني اعتبار کارکنان شبکه بهداشت ودرمان الرستان۱۳۲۰ استان فارس، الرستان، شهر جديد، خيابان
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قزوين، خيابان نواب شمالي، مجتمع ادارات، شرکت تعاوني اعتبار ديوان محاسبات قزوينقزوينقزويندارای اعتبار۱۵۷۳۴۱۳۹۳/۰۱/۲۷۱۳۹۸/۰۱/۲۵قزوين۴۳۸۷۱۳۷۸/۱۱/۲۰تعاوني اعتبار کارکنان  ديوان محاسبات قزوين۱۳۳۰

قزوين، خ بوعلي، بيمارستان بوعلي سينا قزوينقزوينقزويندارای اعتبار۱۱۳۰۶۵۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۸/۰۴/۱۵قزوين۲۷۶۲۱۳۷۴/۰۲/۲۶تعاوني اعتبار کارکنان بيمارستان بوعلي سينا قزوين۱۳۴۰

قزوين، خيابان نوروزيان، بلوار پاستور، اداره کل زندان هاي استان قزوينقزوينقزويندارای اعتبار۱۳۰۹۹۲۱۳۹۳/۰۵/۱۵۱۳۹۵/۰۵/۱۵قزوين۴۴۵۲۱۳۷۸/۱۲/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل زندان هاي استان قزوين۱۳۵۰

قزوين، غياث آباد، نبش خيابان شهيد مفتح، مرکز بهداشت استان قزوينقزوينقزويندارای اعتبار۳۴۷۰۸۶۱۳۹۳/۱۲/۲۴۱۳۹۸/۱۲/۲۴قزوين۲۲۲۳۱۳۷۱/۰۶/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه علوم پزشکي قزوين۱۳۶۰

قزوين، چهارراه وليعصر(عج)، بلوار خرمشهر، کوچه شهيد ميربهاء، پالک ۱۲، طبقه اولقزوينقزويندارای اعتبار۲۴۲۳۳۰۱۳۹۴/۰۸/۲۶۱۳۹۹/۰۸/۲۶قزوين۳۰۲۱۱۳۷۵/۰۳/۰۶تعاوني اعتبار کانون بازنشستگان و مستمري بگيران کارگري سازمان تامين اجتماعي قزوين۱۳۷۰

کردستان، بانه، ميدان آزادي (جهاد)، شبکه بهداشت و درمان بانهبانهکردستاندارای اعتبار۳۴۲۱۱۲۱۳۹۳/۱۲/۱۹۱۳۹۵/۱۲/۱۹بانه۵۷۱۳۷۶/۴/۲۶تعاوني اعتبار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه۱۳۸۰

کردستان، بانه، خيابان امام خميني، اداره آموزش و پرورش شهرستان بانهبانهکردستاندارای اعتبار۱۹۷۱۵۷۱۳۹۴/۰۷/۱۸۱۳۹۹/۰۷/۱۸بانه۴۷۱۳۷۱تعاوني اعتبار فرهنگيان شهرستان بانه۱۳۹۰

کردستان، بيجار، بلوار امام، مديريت جهاد کشاورزي بيجاربيجارکردستاندارای اعتبار۲۷۲۶۸۳۱۳۹۴/۰۹/۲۴۱۳۹۹/۰۹/۲۴بيجار۱۷۳۱۳۷۸/۱۲/۱۲تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي شهرستان بيجار کردستان۱۴۰۰

کردستان، دهگالن، اداره آموزش و پرورش شهرستان دهگالندهگالنکردستاندارای اعتبار۳۷۶۹۹۱۳۹۴/۲/۱۷۱۳۹۹/۲/۱۷دهگالن۴۹۰۱۳۸۲/۰۱/۲۶تعاوني اعتبار فرهنگيان دهگالن کردستان۱۴۱۰

کردستان، ديواندره، مديريت جهاد کشاورزي ديواندرهديواندرهکردستاندارای اعتبار۲۸۳۷۴۶۱۳۹۳/۱۰/۲۳۱۳۹۸/۱۰/۲۳ديواندره۵۰۱۳۷۸/۱۲/۱۵تعاوني اعتبار کارکنان جهاد  کشاورزي شهرستان ديواندره۱۴۲۰

کردستان، سقز، خيابان فردوس، بن بست شهرداريسقزکردستاندارای اعتبار۱۴۸۷۸۱۳۹۳/۰۱/۲۶۱۳۹۸/۰۱/۱۶سقز۲۰۵۱۳۷۰/۰۵/۲۲تعاوني اعتبار فرهنگيان سقز۱۴۳۰

کردستان، سقز، بلوار انقالب، مديريت جهاد کشاورزي سقزسقزکردستاندارای اعتبار۷۷۱۷۰۱۳۹۳/۰۳/۲۵۱۳۹۸/۰۳/۰۱سقز۳۹۹۱۳۷۹/۰۱/۰۸تعاوني اعتبار جهاد کشاورزي سقز۱۴۴۰

کردستان، سنندج، مرکز صدا و سيماي مرکز سنندجسنندجکردستاندارای اعتبار۲۵۶۲۹۰۱۳۹۳/۰۹/۲۴۱۳۹۵/۱۰/۰۱سنندج۳۸۶۰۱۳۸۲/۱۱/۰۲تعاوني اعتبار کارکنان صدا و سيماي مرکز کردستان۱۴۵۰

کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، انتهاي خيابان نمکي، اداره کل کميته امداد امام خميني کردستانسنندجکردستاندارای اعتبار۱۹۷۵۵۶۱۳۹۴/۰۷/۱۸۱۳۹۹/۰۷/۱۸سنندج۲۸۴۵۱۳۸۰/۰۲/۰۴تعاوني اعتبار کارکنان کميته امداد امام خميني (ره) استان کردستان۱۴۶۰

ق۱۴۷ ا ن ا ک کا ا ا ن ا ا۹۵۲۵۹۴ق۵۴۵ت ا ا اا قک کردستان، قروه، چهار کيلومتري جاده دلبران، شهرک صنعتي، شرکت نساجي قروهقروهکردستاندارای اعتبار۹۵۲۵۹۱۳۹۳/۰۴/۱۰۱۳۹۸/۰۴/۱۵قروه۵۴۵۱۳۸۳/۰۱/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان نساجي قروه۱۴۷۰
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کرمان، ميدان آزادي، ابتداي خيابان استقالل، جنب بانک مسکنکرمانکرماندارای اعتبارنامحدود۱۰۶۴۲۹۱۳۸۸/۰۵/۲۵کرمان۹۶۱۹۱۳۸۸/۰۳/۰۵تعاوني اعتبار کارکنان شهرداري کرمان سپهر۱۴۸۰

کرمان، شهرک ارتش، خيابان پاسداران، خيابان ولي عصر، کوچه غربي ۶، کانون بازنشستگان کشوري استان کرمانکرمانکرماندارای اعتبار۱۶۹۵۳۷۱۳۹۴/۰۶/۲۵۱۳۹۶/۰۶/۲۵کرمان۲۳۱۶۱۳۷۲/۰۳/۱۶شرکت تعاوني اعتبار اعضاء کانون بازنشستگان کشوري استان کرمان۱۴۹۰

کرمانشاه، کرمانشاه، خيابان ۲۲ بهمن، شرکت برق منطقه اي غربکرمانشاهکرمانشاهدارای اعتبار۱۲۰۴۹۵۱۳۹۳/۰۵/۰۴۱۳۹۸/۰۴/۳۱کرمانشاه۷۱۰۱۱۳۸۰/۰۹/۲۰تعاوني اعتبار کارکنان برق منطقه اي غرب (استان کرمانشاه)۱۵۰۰

کرمانشاه، ميدان فردوسي، مقابل بيمارستان معتضدي، ساختمان مشاوره، طبقه همکف، شرکت تعاوني اعتبار فرهنگيان بازنشستهکرمانشاهکرمانشاهدارای اعتبار۱۱۴۹۸۹۱۳۹۴/۰۵/۰۶۱۳۹۹/۰۵/۰۶کرمانشاه۴۰۸۳۱۳۷۴/۰۳/۲۰تعاوني اعتبار فرهنگيان بازنشسته کرمانشاه۱۵۱۰

گلستان، آزادشهر، خيابان شهيد بهشتي، اداره آموزش و پرورشآزادشهرگلستاندارای اعتبار۳۷۷۵۴۴۱۳۹۲/۱۲/۲۲۱۳۹۴/۱۲/۲۵آزادشهر۷۸۱۳۸۳/۰۹/۱۵تعاوني اعتبار فرهنگيان آزادشهر۱۵۲۰

گلستان، علي آباد کتول، خيابان امام رضا (ع)، جنب هنرستان فني و حرفه اي، حاج قاسم عاشوري (آموزش و پرورش سابق)علي آباد کتولگلستاندارای اعتبار۲۶۰۹۶۸۱۳۹۴/۰۹/۱۲۱۳۹۹/۰۹/۱۲علي آباد کتول۳۷۶۱۳۸۱/۰۴/۰۹تعاوني اعتبار فرهنگيان علي آباد کتول۱۵۳۰

گيالن، آستانه اشرفيه، بلوار معين، روبروي کميته امداد امام خمينيآستانه اشرفيهگيالندارای اعتبار۳۸۳۴۰۶۱۳۹۲/۱۲/۲۷۱۳۹۷/۱۲/۱۷آستانه اشرفيه۱۹۸۱۳۵۸/۰۹/۱۳تعاوني اعتبار فرهنگيان آستانه اشرفيه۱۵۴۰

گيالن، بندر کيا شهر، جنب بخشداري، اداره آموزش و پرورش، شرکت تعاوني اعتبار فرهنگيانبندرکياشهرگيالندارای اعتبار۲۵۲۵۴۱۳۹۳/۰۲/۰۴۱۳۹۸/۰۲/۱۱بندرکياشهر۷۴۱۱۳۸۳/۰۲/۱۵تعاوني اعتبار فرهنگيان بندر کياشهر۱۵۵۰

گيالن، تالش، فرمانداري تالشتالشگيالندارای اعتبار۲۰۸۹۷۵۱۳۹۳/۰۸/۰۴۱۳۹۸/۰۷/۱۵تالش۳۰۴۱۳۷۳/۰۱/۲۹تعاوني اعتبار کارکنان فرمانداري شهرستان هاي تالش، رضوانشهر و ماسال۱۵۶۰

گيالن، رشت، کيلومتر ۵ جاده رشت به تهران، اداره کل منابع طبيعي گيالنرشتگيالندارای اعتبار۷۷۱۷۵۱۳۹۲/۰۳/۱۹۱۳۹۵/۰۳/۱۸رشت۳۸۵۱۱۳۷۴/۰۲/۰۶تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل منابع طبيعي استان گيالن۱۵۷۰

گيالن، رشت، کمربندي شهيد بهشتي، سه راه الکتريک، سازمان بازرگاني گيالنرشتگيالندارای اعتبار۳۲۹۰۷۱۱۳۹۲/۱۱/۱۰۱۳۹۷/۱۱/۰۱رشت۷۹۳۹۱۳۸۱/۱۲/۱۸تعاوني اعتبار کارکنان سازمان بازرگاني (صنعت، معدن و تجارت) استان گيالن۱۵۸۰

گيالن، رشت، خيابان شريعتي، پاساژ کويتي، طبقه اولرشتگيالندارای اعتبار۲۷۲۶۹۵۱۳۹۴/۰۹/۲۴۱۳۹۹/۰۹/۲۴رشت۵۴۴۸۱۳۷۸/۰۳/۱۲تعاوني اعتبار اعضاء صنف خرازي تريکو و کاموا فروشان و بافندگان تريکو شهرستان رشت۱۵۹۰

گيالن، رشت، روبروي بيمارستان دکتر حشمت، معاونت برنامه ريزي استانداريرشتگيالندارای اعتبار۱۵۰۴۹۰۱۳۹۳/۰۶/۰۴۱۳۹۸/۰۶/۰۱رشت۷۸۶۱۱۳۸۱/۱۱/۱۷تعاوني اعتبار کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن۱۶۰۰

رشت، کيلومتر۴ شهر صنعتي، مرکز تکثير و پرورش ماهي شهيد انصاريرشتگيالندارای اعتبار۲۰۸۴۰۴۱۳۹۳/۰۸/۰۳۱۳۹۸/۰۷/۰۷رشت۲۳۶۵۱۳۶۸/۰۹/۱۱تعاوني اعتبارکارگران مرکز تکثير و پرورش ماهي شهيد انصاري رشت۱۶۱۸۸۰۱۰۹۹

ا۱۶۲ ا ا گ ف ا ا ۱ا ۷۶۴۸۲۶۵۶۴ ا۴ ا ا الا شگ ش آ ا ا ا ال گ گيالن، صومعه سرا، اداره آموزش و پرورشصومعه سراگيالندارای اعتبار۸۲۶۵۶۱۳۹۴/۰۴/۰۳۱۳۹۶/۰۴/۰۳صومعه سرا۱۰۷۶۱۳۸۹/۰۴/۱۲تعاوني اعتبار فرهنگيان شهرستان صومعه سرا۱۶۲۰



نشانی محل فعاليت شرکتشهراستانوضعيت مجوزتاريخ انقضاءتاريخ صدورشماره مجوزمحل ثبتتاريخ ثبتشماره ثبتنام شرکت تعاوني اعتبارکد تعاونيرديف

مازندران، ساري، فرح آباد، پژوهشکده اکولوژي درياي خزرساريمازندراندارای اعتبار۲۵۵۷۲۱۳۹۳/۰۲/۰۶۱۳۹۵/۰۲/۱۱ساري۳۶۸۳۱۳۸۰/۰۱/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان پژوهشکده اکولوژي درياي خزر۱۶۳۰

 مازندران، ساري، خيابان فرهنگ، جنب سازمان آموزش و پرورش مازندران.ساريمازندراندارای اعتبار۱۵۰۵۰۵۱۳۹۳/۰۶/۰۴۱۳۹۸/۰۵/۳۰ساري۳۰۴۱۳۵۳/۰۳/۱۰تعاوني اعتبارفرهنگيان ساري۱۶۴۰

 مازندران، ساري، بلوار پاسداران، اداره کل تعاون مازندرانساريمازندراندارای اعتبار۶۹۶۳۴۱۳۹۴/۰۳/۲۰۱۳۹۹/۰۳/۲۰ساري۸۴۶۱۳۶۵/۰۵/۱۵تعاوني اعتبارکارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان مازندران۱۶۵۰

مازندارن، قائمشهر، خيابان کوچکسرا، نبش سيناقائمشهرمازندراندارای اعتبار۲۷۹۲۴۶۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۳۹۵/۱۰/۲۰قائمشهر۲۰۲۲۱۳۸۱/۰۹/۲۰تعاوني اعتبار شاغلين و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي استان مازندران۱۶۶۰

 مازندران، قائمشهر، جنب بيمارستان رازي، اداره بهزيستيقائمشهرمازندراندارای اعتبار۲۵۷۵۷۹۱۳۹۳/۰۹/۲۵۱۳۹۸/۰۹/۲۰قائمشهر۶۳۰۱۳۶۷/۱۱/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان بهزيستي قائم شهر۱۶۷۰

مرکزي، اراک، ميدان حافظ، بلوار فاطميه، جنب اداره کل تعاون، داخل ساختمان شرکت شهرک هاي صنعتي مرکزياراکمرکزيدارای اعتبار۱۹۷۱۳۵۱۳۹۴/۰۷/۱۸۱۳۹۹/۰۷/۱۸اراک۳۲۸۱۱۳۷۸/۰۴/۳۰تعاوني اعتبار کارکنان شرکت شهرک هاي صنعتي استان مرکزي۱۶۸۰

هرمزگان، بندرعباس، بلوار امام خميني (ره)، جنب ناحيه انتظامي استان هرمزگان، شرکت برقبندرعباسهرمزگاندارای اعتبار۱۱۹۲۹۶۱۳۹۳/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۰۵بندرعباس۲۸۰۹۱۳۷۵/۰۶/۱۹تعاوني اعتبار کارکنان صنعت برق هرمزگان۱۶۹۰

هرمزگان، بندرعباس، بلوار امام حسين (ع)، جنب اداره کل استانداردبندرعباسهرمزگاندارای اعتبار۲۵۲۶۰۱۳۹۳/۰۲/۰۴۱۳۹۸/۰۲/۱۱بندرعباس۲۸۶۳۱۳۷۵/۰۹/۱۵تعاوني اعتبار کارکنان آزمايشگاه فني مکانيک خاک استان هرمزگان۱۷۰۰

هرمزگان، بندرعباس، بلوار علي ابن ابيطالب، روبروي هنرستان فني شهيد رجاييبندرعباسهرمزگاندارای اعتبار۹۵۳۴۵۱۳۹۳/۰۴/۱۰۱۳۹۸/۰۴/۱۵بندرعباس۳۸۳۵۱۳۷۸/۰۸/۰۳تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل زندانهاي استان هرمزگان۱۷۱۰

يزد، بلوار دانشجو، سازمان جهاد کشاورزي استان يزديزديزددارای اعتبار۲۵۴۵۱۱۱۳۹۳/۹/۲۳۱۳۹۴/۰۹/۱۵يزد۳۹۹۹۱۳۷۸/۰۳/۰۹تعاوني اعتبار فجر کارکنان سازمان جهاد کشاورزي يزد۱۷۱۰

هرمزگان، بندرعباس، بلوار امام حسين (ع)، جنب اداره استاندارد، شرکت آب و فاضالب روستاييبندرعباسهرمزگاندارای اعتبار۲۸۰۴۲۲۱۳۹۳/۱۰/۲۱۱۳۹۸/۱۰/۲۱بندرعباس۴۰۳۲۱۳۷۹/۰۲/۱۱تعاوني اعتبار کارکنان شرکت آب و فاضالب روستايي استان هرمزگان۱۷۲۰

هرمزگان، بندرعباس، اسکله شهيد باهنر، گمرک شهيد باهنر بندرعباسبندرعباسهرمزگاندارای اعتبار۲۷۹۶۳۳۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۳۹۸/۱۰/۲۰بندرعباس۱۱۲۰۶۱۳۸۸/۰۸/۱۰تعاوني اعتبار کارکنان گمرک شهيد باهنر بندرعباس۱۷۳۰

همدان، نهاوند، خيابان پيروزي، روبروي شهرداري نهاوند.نهاوندهمداندارای اعتبار۱۶۸۹۵۵۱۳۹۴/۰۶/۲۵۱۳۹۹/۰۶/۲۵نهاوند۶۰۸۱۳۸۱/۰۵/۱۶تعاوني اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان۱۷۴۰

همدان، اول بلوار آيت اهللا کاشاني، دانشگاه علوم پزشکي همدانهمدانهمداندارای اعتبار۱۳۱۱۰۶۱۳۹۳/۰۵/۱۵۱۳۹۸/۰۵/۳۱همدان۹۷۸۱۳۶۰تعاوني اعتبار دانشگاه علوم پزشکي همدان۱۷۵۰

۱۳۱ا۱۷۶۲۲۵۴۴ ا۱۹ ا ا ااا همدان، ابتداي بلوار فلسطين، روبروي پمپ بنزين، اداره کل منابع طبيعي همدان.همدانهمداندارای اعتبار۱۳۱۰۱۹۱۳۹۳/۰۵/۱۵۱۳۹۸/۰۵/۳۱همدان۲۲۵۴۱۳۷۱/۱۱/۰۴تعاوني اعتبار کارکنان اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان۱۷۶۰



نشانی محل فعاليت شرکتشهراستانوضعيت مجوزتاريخ انقضاءتاريخ صدورشماره مجوزمحل ثبتتاريخ ثبتشماره ثبتنام شرکت تعاوني اعتبارکد تعاونيرديف

همدان، ميدان رسالت، مرکز آموزش مدرسهمدانهمداندارای اعتبار۲۵۲۶۹۱۳۹۳/۰۲/۰۴۱۳۹۸/۰۲/۱۱همدان۴۲۱۱۱۳۸۰تعاوني اعتبار کارکنان آموزش و پرورش استثنايي همدان۱۷۷۰

همدان، ميدان دانشگاه، ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزي، طبقه دوم، اتاق شماره ۱۰همدانهمداندارای اعتبار۲۰۸۳۸۴۱۳۹۳/۰۸/۰۳۱۳۹۸/۰۷/۰۷همدان۵۹۹۱۳۵۴/۱۱/۱۲تعاوني اعتبار کارکنان سازمان جهاد کشاورزي همدان۱۷۸۰

همدان، اداره کل آموزش و پرورش همدانهمدانهمداندارای اعتبار۲۸۰۴۹۱۱۳۹۳/۱۰/۲۱۱۳۹۸/۱۰/۲۱همدان۴۴۰۸۱۳۸۰/۱۱/۲۱تعاوني اعتبار بازنشستگان آموزش و پرورش استان همدان۱۷۹۰

همدان، بيمارستان بعثت.همدانهمداندارای اعتبار۲۷۷۸۹۹۱۳۹۳/۱۰/۱۷۱۳۹۸/۱۰/۲۰همدان۳۶۸۶۱۳۷۸/۰۷/۱۱تعاوني اعتبار کادر پرستاري دانشگاه علوم پزشکي همدان۱۸۰۰

يزد، تفت، خيابان کاشاني، جنب اداره آموزش و پرورش تفتتفتيزددارای اعتبار۲۵۴۵۲۵۱۳۹۳/۰۹/۲۳۱۳۹۸/۰۹/۰۵تفت۳۷۱۱۳۸۰/۰۵/۰۳تعاوني اعتبار فرهنگيان شهرستان تفت۱۸۱۰

يزد، شهرستان مهريز، بلوار هفتم تير، اداره آموزش و پرورش شهرستان مهريزمهريزيزددارای اعتبار۱۵۷۵۹۶۱۳۹۴/۰۶/۱۶۱۳۹۹/۰۶/۱۶مهريز۳۳۷۱۳۷۹/۰۵/۲۹تعاوني اعتبار ايمان فرهنگيان مهريز۱۸۲۰

عيزد، ميبد، شهرک صنعتي جهان آباد، شرکت صنايع کرک يزدميبديزددارای اعتبار۱۴۸۹۶۱۳۹۳/۰۱/۲۶۱۳۹۸/۰۱/۲۵ميبد۵۷۳۱۳۸۲/۱۱/۲۶تعاوني اعتبار کارکنان شرکت صنايع کرک يزد۱۸۳۰

يزد، شبکه بهداشت و درمانيزديزددارای اعتبار۲۷۸۴۸۲۱۳۹۳/۱۰/۱۸۱۳۹۸/۱۰/۱۵ميبد۵۱۸۱۳۸۲/۰۱/۰۷تعاوني اعتبار معين شبکه بهداشت و درمان ميبد۱۸۴۰

يزد، بلوار دانشجو، مرکز تحقيقات منابع طبيعي يزديزديزددارای اعتبار۸۹۵۵۲۱۳۹۳/۰۴/۰۵۱۳۹۸/۰۳/۳۰يزد۶۰۰۶۱۳۸۲/۰۲/۲۴تعاوني اعتبار کارکنان مرکز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان يزد۱۸۵۰

يزد، انتهاي خيابان انقالب، تقاطع بلوار جمهوري اسالمي، خانه کارگر يزديزديزددارای اعتبار۳۳۸۵۳۹۱۳۹۳/۱۲/۱۶۱۳۹۸/۱۲/۱۶يزد۵۰۲۶۱۳۸۰/۰۴/۲۸تعاوني اعتبار کارگران، بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي استان يزد۱۸۶۰

يزد، اداره کل امور اقتصادي و دارايي يزديزديزددارای اعتبار۱۰۰۷۲۹۱۳۹۴/۰۴/۲۱۱۳۹۹/۰۴/۲۱يزد۳۷۰۶۱۳۷۷/۰۴/۳۰تعاوني اعتبار کارکنان سازمان امور اقتصادي و دارايي و اداره کل امور مالياتي استان يزد۱۸۷۰


