لیست و مشخصات تعاونیهای فعال حوزه زنان استان آذربایجان شرقی سال 49
ردیف

نام تعاونی

نام و نام خانوادگی

حیطه فعالیت

تعداد
اعضاء

آدرس

1

ورنی بافان ترمه اهر

فاطمه شهبازیان

پشتیبانی از فعالیتهای صنایع دستی ،تولید اشتغال

8

اهر – چایکنار ساختمان خداداد

2

زرین چوب اهر

آل محمد نجار زاده

کارخانه صنایع چوب

7

اهر کلیو متر  5جاده اهر ورزقان
– پشت سیلوی فلزی

3

آذر شهاب شیور

عبدالعلی خدا شناس

فعالیت در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی

9

اهر جنب ترمینال

4

کژال اهر

معصومه دخت اکبر

طراحی و دوخت

7

اهر روستای خونیق

5

خدمات کشاورزی و دامپروری
تخصصی سپهر شیور

محمد رضا قهرمانیان

مشاوره های اصالح نژاد دام مدیریت پرورش و
بهداشت دام و طیور آبزیان

11

اهر رو به روی هتل رضوی جنب
کلینیک گیاه پزشکی

6

جامه داران هدیه ارسباران

شهال سلطانپور

طراحی و دوخت لباس و تولید انواع لباس

8

اهر شهرک شیخ شهاب الدین فاز
3

7

تولید گلهای مصنوعی

منیره امیری

تولید و فروش گلهای مصنوعی

8

اهر جنب سینما

8

ارس سیستم 1374

سهیال جوادیان

عرضه خدمات در زمینه اطالع رسانی – اینترنت

8

اهر خیابان شهید رجایی جنب
اداره دارایی

9

پرورش بوقلمون گوشتی

اسداله نعمتی

پرورش بوقلمون گوشتی

7

اهر خیابان کوثر – کوثر14

11

خیاطان السون چرزه خون

لیال بهزاد

خیاطی و گلد.وزی

7

بستان آباد  -روستای چرزه خون

11

یاشیل اللر بستان آباد

عادله موسوی

صنایع دستی

7

بستان آباد خیابان  29بهمن

12

کشاورزی اوجان

ژاله وجدانی

کاشت و پرورش صنوبر

7

بستان آباد – روستای آبریز

13

بهین قارچ سهند

مهناز نیرومند

فرآوری قارچ

7

روستای خشندرق

14

جواهر سازی پارالق مصالی
تبریز

فرشته قنبر پور

جواهر سازی

7

تبریز خ منصور کوچه گوگانی

15

 3178مرغ گوشتی عدالت
تسوج

بیوک رنجبریان

تولید مرغ گوشتی

7

تسوج

16

 5167خدمات پشتیبانی
صنایع دستی هنر گستر

نادره ذکریا زاده

تولید صنایع دستی

7

شبستر

موفقیتهای
کسب شده

صادرات

تعاونی برتر
94

شبستر
17

 6693خدمات بهداشتی و
درمانی شفا

شایسته غفاری

بهداشتی و درمانی

7

صوفیان

18

تخصصی فنی و مهندسی
منابع طبیعی و امور اراضی
شبستر

علیرضا صبری

فنی مهندسی

8

شبستر

19

امید صوفیان

شهین غریب دوست

7

صوفیان

21

خدمات مشاوره ای فنی و
مهندسی

فرشاد دیدیه

خدمات

8

شبستر

21

حسابداری تراز کاران پویای
آذربایجان

لیال قهرمانی

تهیه صورتهای مالی

7

بناب برج بلور طبقه همکف پالک
26

ثبت
تعاونیهای
در سامانه
ثبتی

22

ایده پردازان جوان

فاطمه ابرازه

خدمات مدیریت و مشاوره

7

بناب برج بلور طبقه  4واحد 23

برگزار
نمودن
تمامی دوره
های
آموزشی
اداره برابر
پودمان

23

آموزشگاه فنی و حرفه ای
رایان گستر ملکان

سمیه فرتوت

ارائه خدمات آموزشی فنی و حرفه ای

7

ملکان

24

حسابداری و خدمات مشاوره
ای ره آورد ملکان

رقیه آفرین

حسابداری و خدمات مشاوره ای

7

ملکان

25

خدمات آموزشی کامپیوتر
 2168ملکان

منیره محمودی

ارائه خدمات آموزشی کامپیوتر

7

ملکان

26

تولید انواع پوشاک زنانه بچه

زینب ملکی

تولید پوشاک

7

ملکان

گانه سن سون ملکان
27

تولید پوشاک تپه اسماعیل

ثریا عادل

تولید انواع پوشاک

7

ملکان

آباد
28

آموزشگاه فنی و حرفه ای
طراحی و دوخت ملکان

ژیال قهرمانی

آموزش و طراحی

7

ملکان

29

آموزشگاه صنایع دستی
دهکده ملکان

بیتا ستاری

آموزش صنایع دستی

7

ملکان

31

خود اشتعالی بانوان هشترود

صفیه ستاری

تولید و فروش انواع پوشاک

151

هشترود خ امام جنب بانک مسکن

31

بانوان مهر هشترود

فاطمه اکبریان

فعالیت علمی فرهنگی هنری و صنایع دستی

7

هشترود خ مخابرات پ 16

32

تاکسی تلفنی بانوان هشترود

رقیه رحیمی

جابجایی مسافر و ارائه خدمات آموزش رانندگی

7

هشترود خ امام جنب بانک تجارت

33

پریدوخت عروس فام

صامیه ملکپور

تولید و توزیع البسه زنانه

11

روستای علی آباد هشترود

34

آموزشگاهی دخترانه کوثر
هشترود

عرضه نیازمندیهای
آموزشگاه

بوفه مدرسه

51

دبیرستان کوثر هشترود

35

خاص بانوان سیه رود

علیرضا بابایی

تولید پوشاک و آموزش مهارتهای صنایع دستی

25

سیه رود خ امام

36

تاکس تلفنی حجاب

ژیال نقی زاده

خدماتی

7

مرند  24متری پرورش

37

صنایع دستی

معصومه اسماعیلی

آموزشی

7

مرند خ امام ساختمان هالل احمر

کسب
مقامهای
هنری

38

زرین گل مرند

معصومه رستمی

خدمات کشاورزی

7

مرند خ  24متری پرورش خ 16
متری بهار

حضور در
نمایشگاهها
ی بین
المللی

39

میهن گل جوش آذربایجان

مریم کیوان مهر

تولید عرقیات گیاهی

43

مرند شهر بناب مرند

حضور در
نمایشگاهها
ی بین

المللی
40

آی پارا

احیاء تقی زاده

صنایع دستی

7

سراب = خ فردوسی شرقی

41

پالیز سبز سراب

داوود جوادی نسب

ارائه مشاوره کشاورزی

11

سراب خ پاسداران جنب
خشکشویی

42

فرش دستباف خوش نقش

مریم شکاری

قالیبافی

8

سراب خ آزادی جاده شیره جین

43

مهد کودک آیالر سراب

رعنا زود باور

آموزشی و خدماتی

7

سراب خ امام خمینی کوچه شهید
صیامی

44

صنایع چوب و منبت کاری

معصومه سعیدی

صنایع چوب و منبتکاری

7

عجب شیر -خ امام – روبه روی
بانک ملت

45

خدمات حسابداری میزان

نسرین ابراهیمی

خدمات حسابداری

7

عجب شیر -خ طالقانی

46

تعاونی ترمه دوزی

زهرا شهبازیان

ترمه دوزی و و روبان دوزی

7

عجب شیر -روبه روی منتظمی
بهزیستی سابق

47

خدمات اداری مالی و
پشتیبانی مخابراتی

صحرا آبچر

ارائه خدمات امورتنظیفی و سرویس دهی

8

عجب شیر -خ امام – اداره
مخابرات قدیم

48

تسهیل پیوندآذران ازدواج
آسان

پروین پیر اسبقی

خدماتی و ارائه امکانات ازدواج برای جوانان

8

آبرسان میدان  7تیر جنب امالک
شایان

49

خدمات بهداشتی و درمانی
سهند

صفری

بهداشتی و درمانی

12

شهر جدید سهند

51

تعاونی دانش بنیان صدرا و
صنم

سکینه زارع

ساخت ربات های صنعتی

7

آبرسان خ مهرگان

51

خیاطی مکرومه بافی

جمادی

صنایع دستی و خیاطی

8

تبریز خ بهار

اخذ
چندین لوح
تقدیر

