
اتحادیه های سراسری و شرکت تعاونی های فرا استانی

تلفن / نمابرنام مدیر عاملنام اتحادیهردیف

حسن رسولی اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران )امکان( 1
ت  88052066

ف 88052000

بهمن عبد اللهی اسکاد رف کارکنان جمهوری اسلامی ایراناتحادیه سراسری مص 5

ت 55252010

ف 66600050

ت66600055

محمد بداقیاتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف راه آهن0
ت ف 22150155

 ف 22820500

محمد جلیلیان ان سراسرکشوراتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگی 5

ت 88555515

ف 88515856

ف88581586

آقای رضا وفسی اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مصرف محلی کشور 2

66052655

66056555

ف 66056165

حسین مدرسی فرانی مصرف سپهشرکت تعاونی فرا است8

66588001

66586862 

ف  66585655

05206625555هرام زنهاریبدانشجویان علوم دینی و کارکنان وابسته6

ل زادهاسماعیل خلیاتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مرزنشینان ایران6

ت 66582058

ت 6656850 1

ف 66568500

صالحیانمرتضی شرکت تعاونی فروشگاههای زنجیره ای شهید منصور ستاری)شمس(5

00026565

ف 00052061

00001665

66810260حسین میرمیریادیه بازرگانی صاحبان حرف تولیدی کشباف و جوراب و رسته های وابستهاتح10

جواد مشهدی عباساتحادیه شرکتهای تعاونی آهنکاران پروفیل سازی ایران11
66651665 

ت ف 66651665

سید علی بنی طباءاتحادیه مرکزی شرکتهای صنایع آلومینیوم کاران در ساختمان ایران15

ت 66205506

ت 66215105

ف 66801566

داود رجبی اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونیهای صاحبان حرفه درودگران و مبل سازان10
ت 6-88250550

 ف 88551550

علیرضا مرادپوراتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی و خدمات تولیدکنندگان15
ف66655058

ت66651080

علی محمد اسمعیلاتحادیه سراسری صنایع دستی ایران12
ت66516255 

ف66516252



 تراکمه زاده سیروساتحادیه کارخانجات کودهای کشاورزی کشور18
ف 50620526

ت66506555

علی احسان ظفریاتحادیه تعاونیهای تولید کنندگان فرآوردهای لبنی پاستوریزه ایران  )گستره خاور(16

88582551

ف88582550

5ف88550066 

ت ف 66020656یعقوب دوجیاتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی صیادی ایران16

حسین باستانیاتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین15

 ت0515005-0580

 ف 0515002-0580

تلفن  05100500650

ت و ف 88556100داود فریداتحادیه تعاونیهای سراسری عکاسان و فیلمبرداران ایران50

حمید مزیدیاتحادیه تعاونیهای تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی51

ت 66016506

ت66016256

ت 66015850

ف 66018650

00285665تلفکس محمدرضا آل سارااتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی لاسیتک و روغن و فیلتر کشور55

66515682علی نقی اتحادیه تعاونیهای چاپخانه داران سراسر کشور50

مهدی اسماعیلی راداتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی ناشران ایران ) کشور (55
66606150

ف 66550100

مسعود اعظم نوریاتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت52

 ت 66661560

 ف 66058055

ف 02106616562

حسن آقا بابااتحادیه تعاونیهای مسکن کارگران ایران )اسکان (58
ت 88500666

ف 88505550

محمد رضا نظام آبادیاتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران )اتما(56
ت 66205666 – 5

 ف 66205661

-------------مجید صف شکناتحادیه سراسری تعاونیهای مسکن مهر کشور56

66251555علیرضا احمدیاتحادیه سراسری شرکت تعاونی های مسکن تدبیر و امید تهران55

محمد رجائیه اتحادیه تعاونیهای سراسری تاکسیرانی کشور00
66200655-66200650

ف 66200825

حمد خان بلوکیماتحادیه شرکتهای تعاونی حمل و نقل بار کشور01

ف 66650510

ت 66650506

ت 66650165

احمد رضا عامریاتحادیه شراسری شرکت های تعاونی مسافربری کشور05
ت 88656056

ف 88600106



 غلامرضا غضنفری اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مینی بوسرانی کشور 00
 ت 66856015

 ف 66856002

05 
اتحادیه شرکت های تعاونی خدماتی درون شهری و برون شهری حمل و نقل 

 تاکسیبار سراسر کشور
 محمد محمودی

 ت66660650

 ف66660606

 ت ف 66660060 احمد هاشمی اتحادیه سراسری تعاونیهای حمل و نقل مسافری دریائی 02

 اتحادیه سراسری سواری کرایه بین شهری 08
حاج محمد  ا..رحمت 

 علی

 ف88555026

88506508 

 اتحادیه سراسری اتوبوس رانی درون شهری 06
سید جمال علی 

 الحسینی

66556805 

 ف66508505

 محمد رضا رضائی نژاد زیربنایی پیشگامان اتحادیه تخصصی شرکت های تعاونی امور 06
55882120 

 ف55882152

 رضا علیخان زاده  شرکت تعاونی فرا استانی رنگ و رزین الوان و صنایع وابسته 05
66656555 

 ف 66000065

 66250850 حسین دور تعاونی پتروپیوند خلیج فارس 50

 مختار هدایت شرکت تعاونی شیرآلات ماهان 51
88615126 

 ف 08558500

 جعفر میرزائی اتحادیه سراسری اتحادیه های صنعت مرغداری کشور 55
ت   88500002

 ف 88556820

 سید محمد موسوی اتحادیه تعاونی سراسری فرآوردهای گوشتی ایران 50

 ت 66088002

66262526- 

 ف 66088505

 ارسلان قاسمی اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش میگو ماهی و آبزیان 55

 ت 66565851

 ت 66555500

 ف 66528055

 روح اله فرهی اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی 52
660005550 

 ف 65660682

 حسن آقا زاده اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور 58
 66585651ف 

 66585660ت 

 جعفری حسینی مجید اتحادیه سراسری خوراک دام و طیور و آبزیان کشور 56

 ت 05188265815

 ت 05188265812

05188505666 



56 
اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی منابع طبیعی و

 آبخیز داری و کشاورزی
حسین رضایی

 سید جلیل میرزاهداتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری دامداران ایران55
ف 66550805

ت 60-66550620

فضل خرماتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرک ایرانیان20

ت66550620

ت66550660

ف 55080566

یداله کشاورزیاتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران21
ت 65065500

ف 66585188

اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دامداران ایران25
سعید سلطانی 

سروستانی

88550550/88556820

 ف 88582552

جواد آزاداتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی صنعت دامپروران همگام20
88506665 

ت ف88500256

رضا ترکاشونداتحادیه سراسری مرکزی تعاونی های کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن25
ت 88510551

ف 88555005

اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تولید کنندگان پسته ایران22
صادقیمحمود 

66155060

66151065

ف66150650

ت ف88126110عزیز اله فتحیه کشوربستاتحادیه شرکتهای تعاونی تولید کنندگان گل و گیاه و صنایع و خدمات وا28

عبدا.... بهرامیاتحادیه سراسری تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف شهری و عشایری ایران26

ت 55525515

ف 55525568

ف65665686

محمد بهاروندروستائی ایراناتحادیه مرکزی اتحادیه های استانی فرش دستباف 26
ف00620100

00650105

علی مھتابی راداتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های اعتبار گروه شغلی25
88508055

88508105ف 

ت66680655

علی خواجوی بجستانیته مسکناتحادیه نظارت و هماهنگی اتحادیه های تعاونی رش80
ت 66661560

ف 66058055



 مهیب ناحیه اتحادیه سراسری نظارت و هماهنگی اتحادیه های تعاونی رشته مرزنشینان 81

 ت 66582058

 ت 6656850 1

 ف 66568500

 فاضل همامی فولاد و معدن اتحادیه سراسری تعاونی های تخصصی 85
 ت6-88505558

 ف88510165

  سید فضل ا.. نصیری اتحادیه سراسری تعاونی های خدماتی 80

 محمد اسماعیل علیپور   اتحادیه سراسری خدماتی بهداشتی و درمانی سراسر کشور 85
0- 66216851 

 ف 66620612

 اتحادیه تعاونی اعتبار استان تهران 82
 صانعی ..سیدعنایت ا

 کاشانی

88505501 

 88508105ف 

 داریوش پاک بین اتحادیه کشوری سهام عدالت 88
 ت و ف 88515006

88512555 

 ارعرضا فیروز ز شرکت تعاونی چند منظوره آتیه سبز 86
 ت 66808080

 ف 66000250


