شرکت تؼاونی چند منظوره بانوان مبارکه (تؼاونی برتر ملی )
موضوع فؼالیت:ایجاد بازارچه فروش محصوالت ،تولید نان
خانگی،آموزشگاه رانندگی ،آموزشگاه فنی و حرفه ای

شرکت تؼاونی پوشاک نگار قهدریجان (برتر استانی)
موضوع فؼالیت :تولید پوشاک

تعداد عضو372 :نفر

وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

اداره کل تعاون ،کار و رافه اجتماعی استان اصفهان
دمرییت تعاون

سال تأسیس1386 :
سال تأسیس1376 :

جمهوري اسالمي ايران

اگر زنان در یک حرکت حضور پیدا بکنند یک حضور
جدی و آگاهانه و از روی بصیرت ،آن حرکت به طور

تعداد عضو70 :نفر

مضاعف پیشرفت خواهد کرد.

تعداد شاغلین 40 :نفر

«مقام معظم رهبری»

تعداد شاغلین 57 :نفر
شرکت تؼاونی تاکسی بی سیم بانوان ػفاف آران و بیدگل(تؼاونی شاخص)

شرکت تؼاونی اطلس کاران بدیغ (برتر استانی)
موضوع فؼالیت :تولید فرش دستباف  ،کارگاه رنگرزی

موضوع فؼالیت :آشآنس حمل و نقل بانوان درون شهری و برون شهری

سال تأسیس1388 :
سال تأسیس1387 :
تعداد عضو7 :نفر
تعداد عضو38 :نفر
تعداد شاغلین 30 :نفر
تعداد شاغلین 100 :نفر

سال تأسیس1392 :
سال تأسیس1379 :

تعداد عضو7 :نفر

تعداد عضو830 :نفر

تعداد شاغلین 3000 :نفر فصلی

تعداد شاغلین 35 :نفر

شرکت تؼاونی بانوان گل یاس کبود کاشان (برتر استانی)
موضوع فؼالیت :تولید سبسیجات خشک و تولیدگیاهان دارویی

https://isfahan.mcls.gov.ir
pr.taavon.kar@gmail.com

شرکت تؼاونی بانوان گل سرخ ازان میمه (تؼاونی شاخص)
موضوع فؼالیت :کشت زػفران و گل محمدی ،بسته بندی زػفران با
استفاده از برند تؼاونی ،تولید گالب دارویی با  15نفر شاغل دائمی

دارویی

03330011333303
301-06600770-8

شرکت تعاوني تانوان در استان اصفهان
تا قبل از پیريزی اوقالب اسالمی ایران تىُا یک

ضکر ت توکايوی

باوًان در سال  8437با  34وفر عضً در زمیىٍ تًلید صىایع دستی

استان اصفهان رتثه اول کشور در تعذاد عضو هاي شرکت
تعاوني تانوان

تعداد فرصت های شغلی شرکت

تعداد اعضای شرکت های تعاونی بانوان

های تعاونی بانوان کل کشور

585131نفر

در کل کشور

در استان اصفُان تطکیل ضدٌ بًد.

شرکت هاي تعاوني پس از پیروزي انقالب

استان اصفهان رتثه دوم کشوري در تعذاد فرصت هاي
شغلي ايجاد شذه توسط شرکت هاي تعاوني تانوان

تعداد فرصت های شغلی شرکت

تعداد اعضای شرکت های تعاونی بانوان

 58911نفر

در استان اصفهان

پس از پیريزی اوقالب اسالمی حضًر زوان در عرصٍ َای اجتماعی

های تعاونی بانوان استان اصفهان

 555921نفر
 58911نفر

ي اقتصادی پرروگ ضکد .بکا تطککیل يزارت توکاين در سکال 8461
ضر ت َکای توکايوی بکاوًان در یکرایص َکای متتککل تطککیل ي

نمودار درصد فرصت شغلی ایجاد شده توسط شرکتهای

نمودار درصد تؼداد ػضو شرکتهای تؼاونی فؼال بانوان

فوالیت خًد را آغاز ردود .از ابتدا تا دٍَ فجر سال  86توداد 748

فؼال تؼاونی بانوان استان اصفهان در مقایسه با کل کشور

استان اصفهان در مقایسه با کل کشور

ضر ت توايوی باوًان در استان اصکفُان تطککیل ضکدٌ اسکت کٍ

10%

4درصد از ل توايوی َای باوًان طًر را ضامل می ضًد.

6%

در حال حاضر توداد  81157ضر ت توايوی باوًان با يضویت فوال

استان اصفُان

ي در دست اجرا در سطح طًر مطغًل فوالیت َستىد ٍ از ایکه
توداد  853ضر ت توايوی مربًط بٍ استان اصفُان می باضد.

طًر

90%

استان اصفهان

94%

کشور

2شرکت تعاوني تانوان منتخة ملي و 9شرکت تعاوني
تانوان منتخة استاني در جشنواره تعاوني هاي ترتر
جطىًارٌ توايوی َای برتر فرصتی برای تريیج فرَىگ تواين با

روند رشد تشکیل شرکتهای تعاونی بانوان در بازه زمانی چهل ساله

َدف ارائٍ الگًَای مًفق توايوی برای بٍ تصًیر طیدن تًاومىدی
َای بالقًٌ بتص تواين ي بُا دادن بٍ تالش ي ًضص تطکل َایی
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است ٍ در عرصٍ رقابت با سایر تطکل َای مطابٍ از تًفیق
بیطتری برخًردار بًدٌ اود ،جطىًارٌ توايوی َای برتر َرسالٍ
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َمسمان با َفتٍ تواين در ضُریًر ماٌ بریسار ي توايوی َای برتر
سال از َر یرایص مورفی می ضًود.
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