لیست صندوقها و تعاونی های ساماندهی شده در سال 1394
ردیف

نام صندوق

1

هبیي آذر

2

هیالد هکریاى

3

فرٌّگیاى اعتبار شْرکرد

4

اعتواد شْرکرد

5

کارگشایاى کَثر

6

هعلواى تبریس

7

اهیي اسفرایي

8

قائن آل هحود (عج)

9

بعثت رفسٌجاى

10

تعاًٍی اسالهی رفسٌجاى

11

تَحید کرهاى

12

صادق سرحد شیرٍاى

13

اهام خویٌی سبسٍار

14

اهام هحود باقر(ع) هشْد

15

اًصار الوحسي هشْد

16

کریوِ کراهت

17

باقر العلَم شَش داًیال

18

قدس ًکاء

19

الغدیر شْریار

20

هَحدیي ّوداى

21

ٍلیعصر سَرک

22

ًدای ًسل جَاى

23

بشارت ایواى

24

هْر ٍطي

25

هْرهیْي

26

ًصر بٌاب

27

پشتیباى آیٌدُ

28

شفا هْرتبریس

29

فرٌّگیاى هرًد

30

سلطاى هحود طاّر بابل

31

پگاُ رزم آٍراى

32

راّیاى ًَر

33

هٌیر آیٌدُ سازاى

34

فجر ترکوي

لیست شعبه های ادغام شده
ردیف

استاى

ًام ٍ کد شعثِ ادغام
شًَدُ

ادغام در شعثِ /کد

تاریخ ادغام

آدرس

ًام ٍ ًام خاًَادگی رییس
شعثِ

تلفي

1

آذرتایجاى غرتی

شَط 462

شْید کاظوی 465

1394/02/19

خیاتاى اهام،جٌة تیوارستاى فجر

آقای اسواعیل قٌثرزادگاى

044-34247910

2

آذرتایجاى غرتی

اشٌَیِ 471

ًقدُ 477

1394/02/19

خیاتاى اهام،رٍترٍی ستاد ًیرٍی اًتظاهی

آقای اتراّین قادری

044-35623308

3

کرهاًشاُ

تعاٍى کرهاًشاُ 548

هسکي کرهاًشاُ 447

1394/12/23

تلَار گلْاً،رسیدُ تِ ایستگاُ طالقاًی،جٌة کَچِ ًَاب صفَی

آقای سجاد شاُ حسیٌی

083-34229070

4

ّوداى

هْدیِ 598

هیرزادُ عشقی 439

1395/02/15

آقای اهید ترزگرآاللِ

081-38322017

5

کردستاى

تیجار 540

دیَاًدرُ 542

1395/03/29

خیاتاى اهام،جٌة تاًک هْر ایراى

آقای هحود اهیری

087-38725883

6

آذرتایجاى شرقی

عثاسی تثریس 408

آترساى تثریس 507

1395/04/05

تثریس چْارراُ آترساى ،خیاتاى ّفت تیر ،رٍترٍی َّاپیوایی ّوا

آقای حوید دّقاى ًژاد

041-36586434

7

آذرتایجاى غرتی

هالجاهی هْاتاد 545

هرکسی هْاتاد 411

1395/04/31

هْاتاد ،چْارراُ آزادی

آقای اسواعیل جاًی

044-42241616

8

آذرتایجاى غرتی

قرُ ضیاء الدیي 476

اهام خَی 464

1395/06/01

خَی ،خیاتاى اهام ،ساختواى پسشکاى آراز

آقای یَسف ًظر زادُ

044-36241822

خیاتاى هیرزادُ عشقی،رٍترٍی خیاتاى شکریِ،ساختواى تَرس ٍ اٍراق
تْادار استاى ّوداى

