
مقام عالي وزارت جناب آقاي دكتر با حضور 12/6/92هشتمين جشنواره تعاوني هاي برتر در روز سه شنبه مورخ

شهريور وزارت تعاون،  17مسئولين بخش تعاون كشور  در سالن ساير تعاونگران و  ربيعي، معاونين محترم وزير،

  .كار و رفاه اجتماعي برگزار گرديد

اتحاديه به /تعاوني 31اتحاديه در بخش ويژه و /تعاوني 18اتحاديه برتر ملي، /تعاوني 22در اين مراسم تعداد 

تعاوني شركت كننده در  9537اين تعاوني ها از بين. عنوان تعاوني برتر استاني معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند

  .و ستادي انتخاب و معرفي گرديدند جشنواره طي جلسات كارشناسي در كارگروه هاي تخصصي استاني

همچنين در پايان اين مراسم، چهارنفر مروج برتر بخش تعاون از ادارات كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان ها 

  :مورد تقدير قرار گرفتند) به شرح ذيل(نفر از تعاونگران منتخب ستاد  4و 

كريمپور اصل از استان آذربايجان شرقي،خانم آقاي مهدي احمد زاده از استان خراسان شمالي،آقاي محمد 

راضيه سادات شبيري از استان همدان،آقاي حسن اسماعيل زاده از استان گيالن،آقاي رضا محمودي درخش از 

  .ستاد، خانم نازنين وراميني از ستاد، خانم زهرا غالمي از ستاد، خانم شيال رحيم لي مقدم از ستاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  92ر ملي سالجدول تعاوني هاي برت

  استان  شماره ثبت  اتحاديه/تعاوني  گرايش  رديف

  قم  5470  شركت تعاوني مجتمع كشت و صنعت قلعه نسا  كشاورزي  1

  گلستان  372  شركت تعاوني مقاومت بندر  صنعتي  2

  خراسان جنوبي  639  شركت تعاوني معدني پارس گرانيت  معدني  3

  آذربايجان شرقي  420  نياز نخود پزان ممقانشركت تعاوني تأمين   تأمين نياز توليدكنندگان  4

  خراسان شمالي  1006  شركت تعاوني فرش دستباف گلريز امين بجنورد  فرش دستباف  5

  سيستان و بلوچستان  1395  سيستان 3949شركت تعاوني خدمات پشتيباني اهورا  خدماتي  6

  همدان  49  هگمتانشركت تعاوني توليدي توزيعي كاركنان سيمان   تأمين نياز صنوف خدماتي  7

  خراسان شمالي  188  شركت تعاوني كاميون داران شهيد بهشتي بجنورد  حمل و نقل  8

  مازندران  342  شركت تعاوني مصرف فرهنگيان كالردشت  تأمين نياز مصرف كنندگان  9

  خراسان رضوي  223  شركت تعاوني مرزنشينان سفير بخش مركزي سرخس  مرزنشينان  10

  كردستان  3835  كاركنان شركت نساجي قروه 1816تعاوني اعتبار شركت   اعتبار  11

  هرمزگان  1892  شركت تعاوني مسكن نگين مهر درگاهان قشم  مسكن  12

  اردبيل  4757  شركت تعاوني مغان كارا اردبيل  عمران  13

  اصفهان  -   شركت تعاوني آموزشگاهي دبيرستان الزهرا  آموزشگاهي  14

  فارس  7098  هاي مسكن فرهنگيان فارساتحاديه تعاوني   اتحاديه  15

  خوزستان  495  شركت تعاوني توليد  پوشاك نگار خرمشهر  زنان  16

  سيستان و بلوچستان  5189  شركت تعاوني دانش بنيان خاور زاهدان  دانش بنيان  17

  خراسان رضوي  -   اتاق تعاون خراسان رضوي  اتاق تعاون  18

  گيالن  14159  تعاوني دهياري بخش كوچصفهان  دهياري  19

  فرااستاني  259117  )صنعتي(شركت تعاوني  توليد كنندگان پارافين ايران  توليدي/تعاوني فرااستاني  20

  سراسري  42647  اتحاديه تعاوني هاي مصرف محلي  اتحاديه سراسري  21

  تهران  -   بنياد تعاون و كارآفريني زنان  بنياد تعاون و كارآفريني  22



 

 

  جدول تعاوني هاي بخش ويژه هشتمين جشنواره تعاوني هاي برتر

  استان  گرايش  شماره ثبت  اتحاديه/تعاوني  رديف

  سيستان و بلوچستان  صنعتي  1182  آرياشيمي 677شركت تعاوني   1

  زنجان  دانش بنيان  9323  شركت تعاوني دانش بنيان بهينه پويان  2

  سمنان  صنعتي  518  شركت تعاوني كابل سهند دامغان  3

  هرمزگان  معدني  2741  شركت تعاوني مرواريد بندر پل  4

  اصفهان  تأمين نياز مصرف كنندگان  2086  شركت تعاوني مصرف كاركنان فوالد مباركه  5

  البرز  فرش دستباف  208  شركت تعاوني فرش وحدت  6

  كرمانشاه  خدماتي  391  شركت تعاوني خدمات پزشكي شقايق طب پارس  7

  گيالن  خدماتي  684  تعاوني چندمنظوره بندرشركت   8

  همدان  مصرف آموزشگاهي  -   شركت تعاوني آموزشگاهي راهنمايي دخترانه فرزانگان  9

  خراسان رضوي  اتحاديه  6969  اتحاديه  تعاوني هاي مصرف فرهنگيان خراسان رضوي  10

  كرمان  حمل و نقل  5454  شركت تعاوني حمل و نقل پيمانكاران مواد نفتي كرمان  11

  كهكيلويه و بويراحمد  صنعتي  4974  مجتمع نان بهارستان 3470شركت تعاوني   12

  مركزي  عمراني  570  شركت تعاوني توسعه روستايي دهياران بخش زا ليان  13

  چهارمحال و بختياري  كشاورزي  242  شركت تعاوني جنگل نشينان طارم سركله  14

  قزوين  تأمين نياز توليد كنندگان  3268  شركت تعاوني تأمين نياز مرغداران قزوين  15

  خراسان رضوي  صنعتي  19523  شركت تعاوني بهكاران ورق طوس  16

  تهران  خدماتي  389692  شركت تعاوني توليدي توزيعي عطر گل ياس  17

  فرااستاني  تأمين نياز توليدكنندگان  109390  اتحاديه سراسري تعاوني هاي  فرش دستباف  18

  

  



  استانيتعاوني هاي برتر 

  شماره ثبت  اتحاديه/ تعاوني  استان  رديف

  45  اتحاديه تعاوني هاي مصرف كاركنان دولت  آذربايجان شرقي  1

  1/ن/201  اتاق تعاون آذربايجان غربي  آذربايجان غربي  2

  1487  شركت تعاوني كشاورزي و دامداري بهپرور سبالن  اردبيل  3

  13440  شركت تعاوني چندمنظوره نويد نور  اصفهان  4

  13570  شركت تعاوني عايق بام باستان  البرز  5

  189  شركت تعاوني مصرف فرهنگيان ايالم  ايالم  6

  6261  شركت تعاوني مسكن مهر بوشهر  بوشهر  7

  10367  شركت تعاوني مبل سازان و درود گران  تهران  8

  10597  شركت تعاوني دانش بنيان تات شيمي زاگرس شهركرد  چهارمحال و بختياري  9

  946  شركت تعاوني دامداران وكرك آوران سربيشه  خراسان جنوبي  10

  2249  شركت تعاوني تهيه و توزيع مواد مصرفي اتوسرويس هاي مشهد و حومه  خراسان رضوي  11

  173  شركت تعاوني توليدي ساقه طاليي اسفراين  خراسان شمالي  12

  2004  اروند شركت تعاوني تخليه و بارگيري اتحاد شلمچه  خوزستان  13

  1420  شركت تعاوني مسكن مهر ابهر  زنجان  14

  5668  شركت تعاوني دانش بنيان جوان انديشان پوياي قومس  سمنان  15

  385  سوزن دوزي ايرانشهر 1397شركت تعاوني   سيستان و بلوچستان  16

  827  شركت تعاوني آموزش هاي كاربردي علوم و فنون رايان فارس  فارس  17

  9478  شركت تعاوني بينا نور البرز  قزوين  18

  4251  شركت تعاوني مسكن فرهنگيان استان  قم  قم  19

  432  بهتازشيمي نور 1419شركت تعاوني   كردستان  20



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7451  شركت تعاوني بتن سازان شهر كرمان  كرمان  21

  56  آرش ترانس 237شركت تعاوني  كرمانشاه  22

  1826  شركت تعاوني آب عرش گچساران  كهكيلويه و بوير احمد  23

  301  شركت تعاوني فرش گل نگار تركمن  گلستان  24

  138  شركت تعاوني بسته بندي مرغ نفيس بسته  گيالن  25

  28  شركت تعاوني كاميون داران خودراننده  لرستان  26

  1124  شركت تعاوني چندمنظوره نياك آمل  مازندران  27

  239  نيم ورشركت تعاوني سنگ سفيد   مركزي  28

  8509  شركت تعاوني فرش هنرآفرينان خليج فارس  هرمزگان  29

  9523  شركت تعاوني دانش بنيان نانوسازان جهاني  همدان  30

  571  شركت تعاوني فراگير وحدت ابركوه  يزد  31


