
 

 فهرست مشخصات عمومی اتاقهای تعاون استانها و شهرستانها

 آدرس فاکس –تلفن  مدیران و دبیران اتاق استان و شهرستان استان

 آذربایجان شرقی

 رئیس : میرحیدر سید یعقوبی پور 

 دبیر : علی رحیمی 

 ف 35555555-140

 ت 35541054-140

به تقاطع لاله  دهینرس  - میقد وریشهر 05 ابانیخ - زیتبر

          5035104354:  یپست کد        - 051ساختمان  -زار 

 شهرستان مرند
 رئیس : وحید دلدار         

 دبیر : خانم رقیه خوش صفت  
 ت و ف2253111-140

 انابیخ یروبه رو -انیعیرف خیش ابانیخ -شهرستان مرند

:  یپست کد -ساختمان اتاق تعاون  -یندارید دیشه

5403554343              

 شهرستان مراغه
 رئیس : فریدون بلالی 

 دبیر : غلامحسین مهدوی                
 ت و ف 3255515-1420

اتاق  -بازار ابزار روی روبه–مراغه  ابانیخ -شهرستان مراغه

 تعاون شهرستان مراغه

 آذربایجان غربی
 رئیس : باقر خلیلی    

 محمد رضا شجاعی راد    دبیر : 

 ت  33355350-144

 ف   33355352

 ت 14433355210

 02 پلاک –هفتم  کوی –تپه(  خشی) نبوت بلوار – هیاروم

 اردبیل
 رئیس :  صمد نورافکن   

 دبیر : شهزاد اکرامی    

33455452-145 

 ف33455431

 05کوچه  - انقاب ابانیخ - قاپور یعال دانیم - لیاردب  

 لیساختمان اتا ق تعاون اردب - اعتماد یمتر

 اصفهان

 سید محمد میرهادیان  رئیس: 

 محمد حسن تبریزیان  دبیر: 

 130ف  35505554

 ت  35504114

 یمقابل درمانگاه ملاهاد -ضیف ابانخی –اصفهان 

 طبقه دوم  - ساختمان تعاون - یسبزوار

 شهرستان کاشان
 رئیس : علیرضا باغبانی

 دبیر : محمد باغبانی 

 ف55555111-130

13055544334 

 

 جنب دادگستری - بلوار سردار شهید علی معمار -کاشان

 اداره تعاون کاشان - ساختمان قدیم -

 البرز
 رئیس : محمد علی مختاری   

 دبیر : اکبرحیدری      

 1253ت 2532454

 ت 2532454

 ف2532451

 - ینبش ساوج-یمطهر ابتدای – آزادگان پل - کرج

 2واحد-ساختمان کوروش

 ایلام
   قدرت اله کاظمی رئیس :

     دبیر : میکائیل فتحی
 3نبش مدرس  - لادیم دانیم -لامیا 2234044-1443

 بوشهر
 رئیس : غلامحسین درایی   

    پولادتن غلامحسین دبیر :

 ت ف 155 – 33 554153

33555155 

  –فرهنگ  ابانخی (زهرا باغ) – یمطهر دیشه ابانیخ

 052 پلاک – 5 مهرگان کوچه

 

 تهران
 زاده     رئیس : اسماعیل خلیل 

 دبیر : علی رضا دوست       

 ف 44014125

44555250 

 44015255جدید 

 جنب– یمطهر ابانیخ ی)عج( ابتدا عصریول ابانیتهران خ

 35منصور پلاک  ابانخی - تهران بزرگ هتل



چهارمحال و 

 بختیاری

 رئیس : مهدی قادری دهکردی   

 کریمی   دبیر : فرامرز 

 ت ف134 -  3 2253151

13432254415 

 ابانخی – ادارات مجتمع – سامان دروازه –شهرکرد 

 –امداد استان  تهیکم روی روبه –آموزش پرورش 

 ناستا تعاون اتاق – تعاون کل اداره ساختمان

 خراسان جنوبی
 نظراسعدزاده      ..رئیس : ا

 جهانی دبیر : غلامحسین 

 ف32455251

32455414-215 – 

 ت155

 –( 1)حافظ  34پاسداران  ابنخی – رجندیشهرستان ب

 5 پلاک

 خراسان رضوی
 رئیس : سید حسین مجتبوی 

 دبیر : هادی ابوی طرقبه 

 ف150ف35551554

 ت 3 44-5553433

35551553 

 طبقه – 2 پلاک – 24 امخی نبش – امخی بلوار –مشهد 

 مچهار و اول

 خراسان شمالی

 رئیس : ابراهیم قربانی   

 دبیر : قربانعلی اعتمادی    

 

 ت 154 – 32233305

32245142 

 ت 323451541-154

 – عناب کوچه نبش – 25 امقی – امیق ابانخی –بجنورد 

کد   شمالی خراسان تعاون اتاق ساختمان – 351 پلاک

            1403445535 یپست

 خوزستان

 رئیس : ایمان امیر سرداری   

 دبیر : حسین قنبری   

1-33354504-150 

 150ف-33354522

جنب –خیابان جعفر سپهری  –میدان ساعت   –اهواز 

 25پلاک  -مسجد ارشاد 

 15053501540 رئیس : احمد شریفات   شهرستان خرمشهر
نبش خیابان  -جهارراه نقدی -شهرستان خرمشهر

 واحد سوم -طبقه اول -طبقه 5ساختمان -هریسچی
icccoop.khoramshahr@gmail.com 

 زنجان
 

 11020400141  محمدی نوروزرئیس :  

 11022405532دبیر : آقای کریم رحمانی 

 124 -ت33451534

 ف 3 3451531

 33451531ت ف 

 – پنجم طبقه – قائم ساختمان –قائم  دانمی –زنجان 

 515 و 515 واحد

 شهرستان خدابنده 
 یاله رستم یعل ئیس : ر

 

34224531-124 

34224530-124 
 نیمه فعال

 سمنان
 

 رئیس: رضا طباطبایی عمید     

 خانم صفورا قرنجیک   دبیر: 

 ف 123 – 33340351

 ت 123 -33344400

 ت 123 – 33344402

 -کوچه مهرگان -بلوار قائم  -شهرک گلشهر –سمنان 

اتاق تعاون  - 1طبقه سوم واحد -ساختمان آفتاب-5پلاک

 استان سمنان

 
 شهرستان گرمسار

 رئیس : .........

 دبیر : .........
 غیر فعال 

 شهرستان شاهرود
 عباسعلی اسماعیلی        رئیس: 

 دبیر : خانم حدیث متعحدی            

 ف 32231000-123

 ت 32222445-123

آدرس : شاهرود. خ ابن سینا. جنب مسجد رسول 

 04اکرم)ص( پلاک 



 
 

 
 

 
 

 

 

 بلوچستان سیستان و
 رئیس : غلام محمدطاهری  

 مهدی بهارشاهی   دبیر :

3230211 3- 154 

3251255    3 

 ف 33234133 

 استان تعاون اتاق – 05 مولوی – مولوی خیابان – زاهدان

 بلوچستان و سیستان
Otagh.t.sb@gmail.com 

 فارس
 باقر  دبیری  محمدسید  رئیس : 

 دبیر : مجتبی محلاتی 

1/4/34425505150- 

 ت ف

نبش  –خیابان شهید آقائی  –بلوار پاسداران  –شیراز 

 44پلاک  – 5کوچه 

 قزوین
 رئیس : روح اله زارعی کوشکی 

 دبیر : مصطفی عادلی 

 124-33355555 ت

 124-33353523ت

 ف 33352555

ابتدای خیابان فلسطین شرقی ساختمان  –قزوین 

 طبقه اول -تندیس

 دبیر : محمد تقی حاج ابراهیمی  رئیس و قم
2504125 3-125 

 ف   2504120

پلاک  -کوچه چهار کوی دو  –خیابان مصلی جنوبی  –قم 

05 

 کردستان

 رئیس : رحمت ا.. عطری 

 دبیر : آرمان دیوانی    

 ت ف 145 -5/32122553

33230124 

روبروی اداره کل  –سایت اداری  -بلوار جانبازان  -سنندج 

 تأمین اجتماعی استان کردستان

 شهرستان سقز
 رئیس : ..........

 دبیر : .........
  غیر فعال

 کرمان
 : علی اکبر مشرفی   رئیس

 علی اصغر آخوندی      :دبیر

 ت13433201445

 ت13433205120

 ف13433205152

کد  - 35 نبشه کوچه شماره  - )ره(ینیبزرگراه امام خم

 55055-33505 یپست

 کرمانشاه
    رئیس : جلیل کرم

 دبیر : رامین ظاهری  

ف/ت    -34255554143

143-34235444 

 تجاری مجمع پشت – یامام مصطفی بلوار –کرمانشاه 

 اتاق تعاون ریغد

 و بویراحمدکهگیلویه 
 محمدی        ..رئیس : امین ا

 دبیر : آقای محمد حسن بهشتی  

ت   154 – 33 221025

 ف

تعاون  اتاق – 1باهنر  ابانخی –احمد  ربوی بلوار – اسوجی

 رانیا

 گلستان
 خدر دانشفر       رئیس : 

 غلامعلی گنجیدبیر   : 
 ت ف 105  -32255252

 اکپل – ششم کوچه – یملاقات دانمی – گرگان –گلستان 

04 

 گیلان
 عیسی محمدیرئیس: 

 عباس محمودی جیردهیدبیر: 

 103ف 32025504

 ت 103 32025501

 یپست کد – یردامادمی بست بن– یسعد ابانخی –رشت 

51355-40555 
Geilan_cc@yahoo.com 



 
 

 
 

 

 
 

 لرستان
 سهرابی     ..رئیس : رحمت ا

 دبیر : رضا بنی پور   

 ف -3155 3220054

2221415 3-155 

عصر)عج( بالاتراز  ولی بلوار–بهمن  22 دانیم  -خرم آباد 

   یکد پست - نیمؤسسه قوام یروبرو  یجمهور یخبرگزار

5405453535               

 مازندران
 سید علاءالدین ربیعی رئیس : 

 دبیر :  علی مرزبان 

33345355 -100 

 ف 33344351

 خیابان – ملی بانک روی روبه – پاسداران بلوار – ساری

 اول طبقه – دامون ساختمان –  رفیع

 مرکزی

 رئیس : حسین خسرو بیگی  

 دبیر : احمد زمانی   

 ت145- 34455520

 ت145 -32251555

 ف32251544-145

کد پستی  –میدان مقاومت  –خیابان قائم مقام  –اراک 

3405513055 

 شهرستان ساوه

مسعود رئیس : 

 داوری  

دبیر : حسنی 

 حقیقی  

11022553421 

42204111-145 

 ف42201312-145

 اتاق تعاون ساوه – 22خیابان فردوسی  –ساوه 

 هرمزگان
 رئیس : عباس سالاری  

 دبیر : اسحاق تندرو    

33503523-155 

 155-ف33503525

 – ید 1 دانیبه م دهنرسی – نالیترم ابانخی –هرمزگان 

 مدو طبقه – دی ساختمان – 5امامت کوچه نبش

 همدان
 رئیس : سید مهدی موسوی  

 رحمان نادی   دبیر:
 ف ت  140 34201420

 - نیبلوار فلسط یابتدا -آرامگاه باباطاهر دانمی –همدان 

 جنب اداره کل استاندارد

 یزد

 رئیس : احمد زاهدپناه   

 دبیر : مرتضی یغمایی 

5251451 -1353 

 ف35251451

 ت13535235150

 – یزدی ییکاظم طباطبا دسی بلوار – وریشهر 05بلوار 

 زدی استان تعاون اتاق

 شهرستان اردکان

ناصر  رئیس : 

 میرزائیان اردکانی

 نایب رئیس

 ت و ف32223551-135

 دیبه بلوار شه یمولو ابانیاز خ -شهرستان اردکان

ساختمان جهاد  -یسنت یپز ینیریش یروبه رو -یبهشت

 یدانشگاه

         41501-55515:  یپست کد


