فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل آرذبايجان شرقي
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
شعبه  2تبریز
7
1
 39شعبه 4تبریز
2

شماره تلفن
058-32440582

آدرس کارگزاری
فاکس
 041-32441135تبریز  -خسروشاه میدان ساعت  -خ کالنتری  -نرسیده به شهرداری -ساختمان ایلخانی  -طبقه فوقانی

041-33375446

 041-33375446تبریز -خیابان آزادی مابین چهارراه ماراالن و خ گلگشت

3

42

شعبه  1تبریز

041-32668565

 041-32672613تبریز -بولوارستارخان جنب آتش نشانی

4

83

شعبه  2تبریز

041-35568865

 041-35568863تبریز -خ جمهوری اسالمی میدان نمازاول خ تربیت غربی روبروی پارکینگ خیریه

5

86

شعبه  3تبریز

041-34752511

 041-34762900تبریز -خ آزادی-انتهای پل روگذر ابوریحان به طرف چهارراه الله جنب بیمه البرز اول کوچه حافظ پالک 5

6

91

شعبه  5تبریز

041-33272748

 041-33295222تبریز -دروازه تهران -سه راهی ولیعصر -برج سینا -طبقه قوقانی بانک سینا

7

222

شعبه  6تبریز

4134457165

4134482058

تبریز ،خیابان آزادی ،خیایان اشرفی الله ،بعد از چهار الله پالک 66

8

225

شعبه مرند

4142260067

4142260068

مرند.بلوار شهید کسایی.نرسیده به میدان امام حسین.کسایی 28

9

270

شعبه  1تبریز

10

310

شعبه بناب

4137742978

11

312

شعبه مراغه

041-37242019

041-36560268

 041-36560268تبریز خیابان هفت تیر روبروی بیمارستان شمس پایین تر از بانک رفاه
413774248

بناب میدان استاد شهریار خیابان کارگر جنب آپارتمان های پردیس

 041-37221192مر اغه ،خیابان خواجه نصیر ،روبروی مخابرات ،کوچه مهران ،پشت فروشگاه جانبو ،ساختمان نیایش ،طبقه همکف
مجموع کارگزاریها11 :

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل آرذبايجان رغبي
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 88شعبه  1ارومیه
1
 101شعبه مهاباد
2

آدرس کارگزاری

شماره تلفن
044-32229518

فاکس
 044-32243612ارومیه  -خیابان باکری -روبروی خیابان دانش

044-42244547

 044-42244547خ طالقانی غربی  -روبروی دادگستری کارگزاری شماره  101تامین اجتماعی مهاباد

3

111

شعبه  3ارومیه

044-32361568

 044-32387832ارومیه -بلوار هفت تیر  -پائین تر از میدان هفت تیر پ 49

4

117

شعبه  1ارومیه

044-33367325

 044-33367325ارومیه ،خ والفجر روبروی دهنه اول پل میثم پالک 19

5

127

شعبه  2ارومیه

044-33820010

 044-33821797ارومیه  ،اول بلوار شهید باهنر  -نرسیده به اداره کل محیط زیست استان پالک 21

6

172

شعبه میاندوآب

044-45230382-

04445267304

میاندوآب -بلوار انقالب جنب آزانس مسافرتی سانلی سیر

7

176

شعبه خوی

04436222442

04436222990

خوی-خمینی جنوبی روبه روی میدان گندم

8

181

شعبه بوکان

044-46228936

 044-46222212بوکان بلوار کردستان باالتر از اداره ناحیه نفت بوکان نرسیده به میدان استقالل کد پستی 5951818412

9

189

شعبه  2ارومیه

33459358

33463144

ارومیه فلکه کسری ابتدای بلوار صائب تبریزی
مجموع کارگزاریها:

9

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلاردبيل
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 28شعبه  1اردبیل
1
 150شعبه  2اردبیل
2
3

190

شعبه پارس آباد

شماره تلفن
045-33242819

فاکس
045-2240450

045-33335431

 045-33335331اردبیل  -میدان جهاد

32731543

32722084

آدرس کارگزاری
اردبیل – میدان یحیوی نبش کوچه قربان پور (پ )123
پارس آباد خ شهید رجائی میدان بسیج روبروی آموزش وپرورش سابق

مجموع کارگزاریها:

3

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلاصفهان
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
شعبه  4اصفهان
5
1
 22شعبه  3اصفهان
2

شماره تلفن
031-32217143

آدرس کارگزاری
فاکس
 031-32217143اصفهان ( -خ)شمس آباد(ک)عالم آرا یا (ک)شماره  19کوی بازار روبروی پارکینگ افتخار بازار آزادی

031-32274584

 031-32274584اصفهان -میدان احمد آباد  -اول خیابان بزرگمهر -خ ش مفتح  -جنب بانک ملی

3

35

شعبه  2اصفهان

031-33325456

 031-33325466اصفهان  :خ امام خمینی  -بین چهارراه امام رضا و تابلوخانه اصفهان مجتمع تجاری 110

4

66

شعبه  6اصفهان

031-34657433

 031-34657559اصفهان پل چمران مقابل شهرداری منطقه  7ابتدای اتوبان چمران به سمت میدان الله

5

67

شعبه  1اصفهان

031-36621698

 031-36617525خ سجاد-نرسیده به گلستان شهداء ابتدای کنار گذر

6

98

شعبه شهرضا

031-53239399

 031-53239399شهرضا خیابان شهید بهشتی روبروی کارخانه سابق نوین جنب بانک سرمایه

7

99

شعبه کاشان

031-55471911

 031-55462559کاشان  -میدان پانزده خرداد  -جنب بانگ کوثر  -ساختمان امام جواد (ع)

8

106

شعبه مبارکه

031-52423560

 031-52424373مبارکه ،بلوار نیکبخت ،خیابان والیت پالک 471

9

107

شعبه خوراسگان

031-35210387

 031-35245499اصفهان خیابان جی  -روبروی خیابان ابر  -پالک 94

10

108

شعبه نجف آباد

031-42647050

 033-42647050نجف آباد ،خیابان 17شهریور شرقی  ،جنب عکاسی هما ،نرسیده به بیمارستان شهیدمنتظری

11

119

شعبه شاهین شهر

031-45221841

 031-45222810شاهین شهر ،بلوار شهید مطهری ،فرعی  2شرقی ،پالک 52

12

120

شعبه  5اصفهان

031-37771191

 031-37771195اصفهان -بلوار کشاورز -سه راه سیمین به سمت دستگرد  -نرسیده به مسجد انبیاء

13

128

شعبه کاشان

031-55225196

 036-55225196کاشان ،میدان کمال الملک  ،جنب بانک رفاه کارگران

14

168

شعبه خمینی شهر

31-33674333

 031-33674334خمینی شهر  -میدان 22بهمن  -ابتدای خیابان امیر کبیر نبش کوچه 138

15

169

شعبه زرین شهر

031-52235018

 031-52233966زرین شهر  -بلوار شهید باهنر  -نبش خیابان شهید مراد ملکی  -پالک 123

16

173

شعبه فالورجان

031-37435101

 031-37433777فالورجان  -خیابان بسیج( کمربندی) -ابتدای خیابان شریعت جنب کمیته امداد
مجموع کارگزاریها16 :

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلالبرز
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 20شعبه  3کرج
1
 25شعبه  2کرج
2

آدرس کارگزاری

شماره تلفن
026-34238079

فاکس
 026-34238079میدان شهید فهمیده جنب لوازم یدکی

026-34504356

 026-34504569کرج -حصارک -جنب پمپ بنزین-خیابان بهشتی خ ولیعصر روبروی پارکینگ شهرداری -نبش کوچه اول
فردیس -سه راه حافظیه خ شهیدداوری خ شهید حسینی مجتمع کوروش طبقه ههمکف
026-36663923-36663634

3

40

شعبه فردیس کرج

026-36664640

4

58

شعبه  1کرج

026-32557283

 026-332557304کرج -بلوار کاج جنب دور برگردان-نرسیده به بلوار استقالل-جنب اتومبیل رضایی  -پالک 27

5

144

شعبه هشتگرد

026-44210109

 026-44210109هشتگرد ابتدای بلوار والفجر نبش کوچه زیتون طبقه زیرین پست بانک

6

174

شعبه 4کرج

026-34705564

 026-34706816کمالشهر  -ح شهید بهشتی کوچه فجر-14برج دوستی  ،طبقه فوقانی بانک مسکن

7

194

شعبه نظرآباد

2645348980

8

302

شعبه اشتهارد

026-37725976

2645348980

نظرآباد بلوار مدرس طبقه زیرین بانک مسکن

 026-37725972اشتهارد بلوار آیت اله خامنه ای نبش خ رجائی
مجموع کارگزاریها:

8

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلايالم
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 218شعبه 1ایالم
1

شماره تلفن
08433349146

فاکس
08433342985

آدرس کارگزاری
ایالم میدان انقالب نرسیده به بلوار مدرس کد پستی 6931984384
مجموع کارگزاریها:

1

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلبوشهر
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 156شعبه  2بوشهر
1
 159شعبه  1عسلویه
2

شماره تلفن
077 -33552528

فاکس
 077_ 33552528بوشهر _ خ شهید مطهری _ سه راه بازرگانی _کارگزاری 156

077-37266406

 077-37262630عسلویه-خیابان گلستان ابتدای کوچه نرگس

3

170

شعبه کنگان

077-37224260

 077-37224260کنگان خیابان دارایی روبروی اداره مخابرات شهرستان کنگان

4

211

شعبه  1بوشهر

33350388

ندارد

5

216

شعبه بید خون

7737362981

7737362981

6

259

شعبه گناوه

077-23131503

آدرس کارگزاری

خیابان رئیسعلی دلواری -باالتر از حج و زیارت -جنب رستوران دریا
عسلویه بیدخون کوچه سهید آگوشی

 077-23131503گناوه ،خ امام خمینی ،روبروی اداره اموزش وپرورش

7

272

شعبه دشتستان

34258982

34259360

دشتستان -میدان بیمارستان  17شهریور به سمت شهرداری اولین کوچه دست راست کوچه سمیه

8

306

شعبه  2بوشهر

33441426

33447748

بوشهر -خ بهشتی-خ شهید ماهینی کوچه پژوهش  32نرسیده به فروشگاه (رفاه بنگاه امالک ساحل )
مجموع کارگزاریها:

8

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل چهارمحال و بختياری
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 134شعبه  1شهرکرد
1
 223شعبه بروجن
2

شماره تلفن
32242022 -038

فاکس
038-32242022

2384236360

3834220024

آدرس کارگزاری
شهرکرد -خ باهنر -بین کوچه  75و  77پالک  – 125کدپستی 88176- 33935
بروجن بلوار ملت روبروی اداره راه و شهرسازی
مجموع کارگزاریها:

2

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل خراسان جنوبي
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 11شعبه  1بیرجند
1
 317شعبه2بیرجند
2
3

318

شعبه طبس

شماره تلفن
056-32441317

آدرس کارگزاری
فاکس
 056-32441317بیرجند  -بیست متری سوم شرقی مدرس  -جنب آزمایشگاه خاک کدپستی 9176873931

5632214620

5632214650

خیابان جمهوری بین جمهوری  11و 13

05632834750

05632828289

طبس  -خیابان امام خمینی  -نرسیده به چهار راه قدس  -روبروی گل فروشی واحدیان -پالک 192

مجموع کارگزاریها:

3

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل خراسان رضوی
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 31شعبه  3مشهد
1
 43شعبه  2مشهد
2

شماره تلفن
051-38927765

آدرس کارگزاری
فاکس
 051-38927765مشهد  ،بلوار شهید صیادشیرازی-صیاد - 8نبش سرو-12جنب مسجدامام صادق (ع)

051-32244471

 051-32222543مشهد – خیابان شهید هاشمی نژاد –جنب هاشمی نژاد 19

3

69

شعبه سبزوار

051-44240837

 051-44240836سبزوار -بلوار شهید چمران (چهل متری)  ،نبش چهارراه قند وشکر ،پ  177کد پستی 96196-74659

4

75

شعبه  4مشهد

051-38521797

 051-38521797خیابان ملک الشعرای بهار -خیابان بستان -پالک6

5

76

شعبه طوس

051-36655399

 051-36655394بلوارآزادی-آزادی  -95مقابل مرکز مخابرات

6

85

شعبه  1مشهد

051-38453952

 051-38451540مشهد – بلواربعثت-ابتدای بلوار ناصرخسرو-پالک 92

7

140

شعبه  5مشهد

051-33690370

 051-33654328مشهد ،بلوار مصلی ،مصلی  ،3پالک 50

8

141

شعبه  6مشهد

051-37340601

 051-37340601مشهد  -بلوار صد متری حدفاصل میدان امام حسین و پل فجر ،مقابل پارک فجر-جنب شعبه 6تامین اجتماعی مشهد

9

151

شعبه نیشابور

051-43336221

 051-43336224نیشابور -خیابان امام خمینی  -رویروی باغ ملی -طبقه سوم ساختمان قدیم شعبه تامین اجتماعی نیشابور

10

152

شعبه کاشمر

051-55223053

 051-55226710کاشمر-بلواربسیج -نرسیده به شعبه تامین اجتماعی -پ 330

11

157

شعبه تربت حیدریه

051-52235618

 051-52245078تربت حیدریه  -خیابان فردوسی شمالی  -نبش فردوسی  - 17دفتر کارگزاری رسمی  157کدپستی 9513693461 :

12

191

شعبه گناباد

57263006

57253329

بلوار شهدانبش شهدا8

13

245

شعبه چناران

46136661

46136660

چناران خیابان بهشتی  2جنب سازمان تامین اجتماعی

مجموع کارگزاریها13 :

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل خراسان شمالي
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 146شعبه بجنورد
1

شماره تلفن
058-32412123

آدرس کارگزاری
فاکس
 058-32411511بجنورد  -بلوار استقالل  -تقاطع بلوار استقالل و خ میرزا کوچک خان  -پالک 26
مجموع کارگزاریها:

1

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلخوزستان
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 65شعبه  2اهواز
1
 72شعبه اندیمشک
2

آدرس کارگزاری

شماره تلفن
061-33386081

فاکس
 061-33386081اهواز-امانیه-خ شهید منصفی-نبش خ مدرس-مجتمع خورشید تابنده.

061-42628573

 061-42628573اندیمشک-خ شهید روشنی-بین میدان شاهد و جاده انقالب پالک295

3

80

شعبه  3اهواز

061-32931706

 061-32931706اهواز-خ ادهم-نبش اهوازیان-پالک90

4

109

شعبه دزفول

061-42272044

 061-42263721دزفول-خ فردوسی-بین سعیدی و منتظری.

5

147

شعبه  1اهواز

061-33791246

 061-33791246اهواز -خیابان انقالب-خ شهید رجبی پالک6

6

155

شعبه  4اهواز

061-34491931-2

7

197

شعبه 6اهواز

35564059

8

198

شعبه 5اهواز

33743116

33743118

9

203

شعبه خرمشهر

6153526340

6153522765

10

204

شعبه بندر امام

6152225020

11

205

شعبه بندر ماهشهر

061-52351331-2

12

207

شعبه یک شوشتر

6136218306

 061-34447244اهواز-بلوارپاسداران-بعدازشهرکهای صنعتی -خ شرافت-ساختمان پارسا.
 061-35564057جاده کوت عبداله-بعد از سه راهی مهدیس-جنب درمانگاه تامین اجتماعی.
اهواز-گلستان-خ فروردین -نبش اقبال -مجتمع پزشکی نگین
خرمشهر -بلوار امیرکبیر-حدفاصل تحریری و آیت ال خانی-پالک 6

 061-52225060بندرامام خمینی(ره)-خ شهیدآزاده-پشت پاساژروز.
 061-52351525ماهشهر بلوار آیت اله طالقانی جنب دفتر امام جمعه -محوطه مصال
6136218306

شوشتر خیابان شریعتی روبروی زندان کوچه قلعه سالسل

13

208

شعبه بهبهان

061-52832245

 061-52832245بهبهان-بلوار آیت اله بهبهانی-روبروی در سپاه پاسداران.

14

209

شعبه ایذه

61436340341

 061-43643597ایذه-خ شهید اشکبوس نادری -روبروی منازل فرمانداری-مجتمع دانیال.

15

238

شعبه1آبادان

16

268

شعبه سوسنگرد

53344706

53337688

6136752671

6136752674

ابادان بلوار والیت خ شهید محمد موسوی
سوسنگرد  -میدان ساعت  -نرسیده به کوی جهاد
مجموع کارگزاریها16 :

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل زنجان
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 132شعبه  1زنجان
1
 154شعبه  2زنجان
2
3

179

شعبه ابهر

آدرس کارگزاری
زنجان ،میدان هنرستان ،خ خرمشهر ،نرسیده به میدان هنرستان جنب بانک تجارت پالک  23ط فوقانی تاالر گلریز2

شماره تلفن
024-33778894

فاکس
024-7278895

024-33568420

 024-33568420زنجان خیابان شهدا نرسیده به تقاطع مهدیه ساختمان البرز طبقه زیرزمین پالک168

024-35272800

 024-35230684ابهر میدان معلم نواب شرقی روبروی شرکت ملی نفت پالک76

مجموع کارگزاریها:

3

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل سمنان
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 36شعبه سمنان
1
 103شعبه دامغان
2

آدرس کارگزاری
سمنان ،خیابان قدس ،خیابان تامین اجتماعی ،روبروی شعبه تامین اجتماعی

شماره تلفن
023-33342540

فاکس
023-3348544

023-35260705

 023-38260704دامغان  -خیابان شهدا  -بعد از چهار راه  -جنب گرمابه ولیعصر سابق

3

213

شعبه شاهرود

32344363

32344364

شاهرود  -میدان بسیج  -بلوار هالل احمر  -روبروی شعبه تامین اجتماعی

4

279

شعبه گرمسار

34236848

34236848

میدان شهدا _ بیمارستان قدیم امام_جنب کلینیک تخصصی امام
مجموع کارگزاریها:

4

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل سيستانو بلوچستان
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 136شعبه ایرانشهر
1
 161شعبه  1زاهدان
2

آدرس کارگزاری

شماره تلفن
054-37223849

فاکس
05472223850

054-34111045

 054-34111047خیابان طالقانی روبروی سرپرستی بانک ملی ایران  -پاساژ بزرگ حافظ طبقه منفی یک

خیابان نورجنوبی -بعداز داروخانه پاستور  -بعداز نور 36
زابل خ فردوسی بعد از فردوسی  21جنب مدرسه صداقت

3

210

شعبه زابل

054-32242408

054-3859206

4

249

شعبه  2زاهدان

054-33501359

 054-33502623زاهدان-بلوار طباطبایی-نبش طباطبایی5
مجموع کارگزاریها:

4

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل شرق تهران
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
شعبه  22تهران
9
1
 10شعبه  9تهران
2

شماره تلفن
88548599 - 88548589

فاکس
88529787

آدرس کارگزاری
خ قائم مقام فراهانی باالتر از مطهری روبری تهران کلینیک کوچه  6پالک  24ط دوم

22505534

22505534

ضلع جنوبی بزرگراه رسالت بعد از پل عابربنی هاشم طبقه اول پالک 1172

3

12

شعبه  24تهران

77722554

77740327

فلکه دوم تهرانپارس اول خیابان جشنواره پالک 247طبقه اول کار گزاری شماره 12

4

16

شعبه شهرری

55966028

55966017

میدان شهر ری،جاده قم نرسیده به مخابرات شهید منتظری پالک 190

5

18

شعبه  29تهران

77644343

77500185

خ شریعتی ،جنب سینما سروش ،ساختمان  251طبقه همکف

6

19

شعبه  20تهران

33103460

33103412

بلوار ابوذر  ،خیابان شهید برادران باقری  ،خیابان ائمه اطهار پ 30, 28طبقه همکف

7

33

شعبه شمیران

26600813-4

26600811

شریعتی ،نرسیده به دولت  -ساختمان البرز -طبقه اول  ،پ 1596

8

37

شعبه  5تهران

33685227

33720183

خیابان خاوران  ،نرسیده به پمپ بنزین هاشم آباد  ،ساختمان زاهدیان پ  260میباشد.

9

45

شعبه  19تهران

88921261-3

88921264

خ استاد نجات الهی (ویالسابق) – پائین تر از خیابان سمیه -ساختمان شماره 88ط همکف پ64

10

46

شعبه  23تهران

55151246

55622328

خ وحدت اسالمی  -چهارراه ابوسعید  -اول خ  15خرداد غربی  -پالک 865

11

48

شعبه  8تهران

33530327

36615903

میدان مخبرالدوله – اول خیابان سعدی شمالی – پالک  - 433جنب ایستگاه مترو سعدی

12

50

شعبه  4تهران

77543295-77578986

77543295

خیابان دماوند –ایستگاه فرودگاه  -موسسه الهادی پ1048

13

55

شعبه  22تهران

88555147-88555082

88555147

خیابان شهید بهشتی – خیابان وزرا – نبش کوچه هشتم – پالک  2طبقه زیر زمین

14

71

شعبه  24تهران

77393730

77393740

فلکه سوم تهرانپارس -بعدازبلوارپروین-خیابان 196شرقی -بین135و137پ61

15

84

شعبه  8تهران

33960770

33987394

خیابان جمهوری -ابتدای خیابان ظهیر االسالم – مقابل کوچه خاورمیانه -طبقه فوقانی پالک 23

16

90

شعبه  23تهران

55583041-2

55583054

خ 15خرداد شرقی -بعد از پل نوروزخان-پالک  614طبقه اول

17

92

شعبه  12تهران

33606090و 92

33606091

میدان شوش -خیابان فدایان اسالم -بعد از پل بعثت -خیابان فرزانه -پالک  -205طبقه دوم

18

113

شعبه  3تهران

 33132984و 33561148

33135253

خیابان شوش شرقی  ،خیابان شهیدرحیم پیمانی پ 55و57

19

116

شعبه  21تهران

33114983

33114983

میدان امام خمینی-خ سعدی-روبروی اداره پست -خ ناظم االطباء جنوبی -بازارچه حشمتی -مجتمع نور-ط همکف--واحد101

20

126

شعبه شمیران

22723800-1

22733068

شمیران ،میدان قدس ،اول خیابان شهید باهنر (نیاوران) ،جنب پارکینگ شهرداری ،پ508

21

133

شعبه  9تهران

88757499

88506209

چهارراه سهروردی (خ) شهید بهشتی جنب بانک تجارت (پ)148

22

175

شعبه  16تهران

77753141

77753141

خ-دماوندایستگاه خاقانی پالک92

23

180

شعبه  20تهران

021-33225148

24

182

شعبه  5تهران

36623153

 021-33225148سه راه افسریه  35 -متری قصر فیروزه  -جنب آتش نشانی  -پاساژ نیکروز  -طبقه هم کف  -واحد 57
36623136

خ خاوران  -روبروی فرهنگسرا  -جنب محرابیان فرد  -مجتمع مهدیس  -ط1شمالی واحد2

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

25

186

شعبه  22تهران

88901333

88911238

ابتدا مطهر ی شماره 444

26

224

شعبه  16تهران

77297766

77297766

فلکه اول تهرانپارس ظلع جنوب غربی پالک  12ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد 4

27

305

شعبه  29تهران

88828881

88832768

خیابان مطهری -نبش کوچه مالیری پور -چهاراه دیبا -پ -37ط اول شمال غربی

28

311

شعبه شهرری

55976247

55976247

مجتمع تجاری اداری الماس ری -طبقه اول
مجموع کارگزاریها28 :

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل شهرستانها
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 30شعبه رباط کریم
1
 57شعبه شهریار
2

شماره تلفن
56439600

فاکس
56439900

آدرس کارگزاری
رباط کریم – جاده اصلی رباط کریم به سمت اسالمشهر  -روبروی شهرداری – طبقه همکف شورای شهر

65271889

65268214

شهریار -خ عباس آباد  -جنب داروخانه دکترفرحی منش  -روبروی کوچه فرهنگ

56740558-56411080بهارستان  -گلستان  -نرسیده به فلکه اول جنب بانک کشاورزی

3

77

شعبه بهارستان

56748404

4

79

شعبه پاکدشت

36046111-36046222

 0292-3029444ابتدای شهرستان پاکدشت -بلوار شهید قمی -خیابان نقشینه 13

5

97

شعبه رودهن

76217312-76217313

 0221-76217313جاده دماوند ،منطقه صنعتی خرم دشت ،بلوار اصلی خرم دشت ،بعد از خ اول غربی ،پالک  226و 228

6

138

شعبه شهر قدس

46847430

46847430

7

139

شعبه ورامین

36299904

36299904-5

8

142

شعبه اسالمشهر

56152385

9

177

شعبه قرچک

10

188

شعبه رباط کریم

11

192

شعبه مالرد

12

228

شعبه اسالمشهر

شهرقدس ،بلوار  45متری انقالب ،طبقه فوقانی بانک صادرات پالک 130
ورامین  ،خ ادارات بعد از سازمان انتقال خون پالک 3

 0228-2252386اسالمشهر،ابتدای خ آیت اهلل کاشانی پ  1طبقه فوقانی نمایندگانی کرمان خودرو

36431256

36431271

قرچک خ آزادگان روبروی مدرسه عالمه پ 13و 14

56435626-56435424

56411414

رباط کریم  -بلوار امام خمینی  -جنب تعاونی مصرف فرهنگیان  -پالک 100

65400831

65400721

مالرد  -بلوار رسول اکرم جنب کالنتری  -نبش کوچه شهید میرزایی پ  4جدید

2156110844

2156110845

اسالمشهر بلوار بسیج نرسیده به شهرک الله مجتمع گلستان  2طبقه همکف

13

273

شعبه شهریار

65263603

65263603

شهریار-بلوار نواب صفوی میدان نواب بلوار معرفت -پ -164طبقه همکف

14

295

شعبه ورامین

36729513

36729513

پیشوا خیابان شریعتی کوچه مسیر رودخانه  -مجتمع پزشکی محمدیه پالک 129
مجموع کارگزاریها14 :

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل رغب تهران
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
شعبه  6تهران
1
1
شعبه  28تهران
6
2

66625591

شماره تلفن
66690869

فاکس
66288359

آدرس کارگزاری
سه راه آذری ظلع جنوبی سه راه طبقه فوقانی بانگ رفاه پالک 235
بلوار آیت اهلل کاشانی ،خیابان شهید پژوهنده( شاهین جنوبی)  ،نرسیده به بلوار الله شرقی ،کوچه بنفشه  ،پالک یک  ،طبقه اول ،ساختمان زاگرس

3

17

شعبه  13تهران

66595991

66596010

خ آزادی -نرسیده به خ بهبودی  -کوچه علی شکاری  -پالک  - 13طبقه دوم

4

23

شعبه  1تهران

66974637

66479902

میدان انقالب – خ شهید منیری جاوید  -پالک  - 39طبقه اول شمالی  -واحد  - 2کدپستی1314963116 :

5

26

شعبه  7تهران

66377509

66377510

خ رودکی – نرسیده به خ مرتضوی – پالک  – 12باالی مغازه کبابی

6

32

شعبه  18تهران

88720488

88702938

یوسف آباد.خیابان سید جمال الدین اسدآبادی.بین خیابان11,13پ 85طبقه اول

7

38

شعبه  25تهران

88880262

88880262

میدان ونک -خیابان آفریقا -پائین تر از میر داماد  -کوچه دامن افشار -پالک  1طبقه اول واحد 5

8

51

شعبه  28تهران

44018324

44097021

فلکه دوم صادقیه – بلوار آیت اله کاشانی – روبروی پمپ بنزین باالتر از تاالر عرشیا

9

52

شعبه  2تهران

55425568

55425568

تهران.خیابان کارگر جنوبی.چهارراه لشگر.خیابان کمالی.پالک82

10

53

شعبه  26تهران

66705560

66724604

خیابان رازی.نبش خیابان نوفل لوشاتو.ساختمان  . 26طبقه همکف

11

54

شعبه  11تهران

55302044

55302443

نازی آباد – بازار دوم  -خ نیکنام شمالی  -خ احدی غربی  -پالک 151

12

59

شعبه  25تهران

88683348

88683348

سعادت آباد(.خ)عالمه جنوبی (خ) 36غربی چهاراه گلها (پ)8

13

60

شعبه  10تهران

55274991

55274990

چهاردانگه -بلوار فارسیان -پالک  -122جنب شعبه  10تهران

14

87

شعبه  14تهران

44199763

44781607

کیلومتر 12اتوبان کرج  .آزادشهر  .خ گودرزی  .خ  8غربی  .پالک 27

15

93

شعبه  1تهران

66410194

66499848

خ فلسطین شمالی  -چهارراه بزرگمهر  -ساختمان  141طبقه اول

16

104

شعبه  13تهران

66948224

66567371

خ آزادی ،بین خوش شمالی و خیابان نمایندگی ،ضلع شمالی خ آزادی ،باالی بانک ملت خوش شمالی ،طبقه دوم ،واحد  ،7کارگزاری شماره 104

17

105

شعبه  7تهران

55709012

55766174

خیابان کمیل ،روبروی خیابان کارون ،کوچه عدالت  -پالک-1باالی داروخانه ک پ 1353884888

18

115

شعبه  17تهران

44520934،44520576

44531940

تهرانسر  ،بلوار شاهد غربی (نیلوفر غربی) ،طبقه منفی یک مسجد جامع تهرانسر

19

124

شعبه  18تهران

88893334

88902545

میدان ولیعصر ضلع شمال غربی مرکز خرید-اهدا درب شرقی -طبقه اول  -واحد 5

20

137

شعبه  15تهران

66639715

66609527

خیابان شمشیری.نبش کوچه کرمی.طبقه فوقانی شیرینی فروشی سعید.نرسیده به بانک سینا

21

200

شعبه  28تهران

44715414

44715414

بلوار المپیک چهارراه زیبا دشت کوچه یازدهم جنب مسجد امام رضا پالک 10

22

227

شعبه  11تهران

55353486

55321780

خشهید رجائی ایستگاه پل پیچ کوچه جعفر زاده نبش بدلی گیوی پالک 155

23

247

شعبه  25تهران

86128478

86129983

بلوار سعادت آباد خ  28غربی پ 47طبقه اول

24

261

شعبه  10تهران

55447857

55447857

چهار دانگه ،روبروی پمپ بنزین ،مجتمع تجاری اداری افشین

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال
25

261

شعبه  10تهران

55447858

55447858

98

جهاردانگه اتوبان ایت اله سعیدی روبروی پمپ بنزین مجتمع تجاری اداری افشین
مجموع کارگزاریها25 :

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلافرس
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 27شعبه  1شیراز
1
 96شعبه  2شیراز
2

آدرس کارگزاری

شماره تلفن
71-32307714

فاکس
7132307707

شیراز  -خیابان حکیمی غربی  -سمت چپ

71-32336761

712337255

شیراز-سی متری سینما سعدی -خیابان اردیبهشت غربی روبروی بیمارستان شفا پالک 63

3

162

شعبه  4شیراز

71-36487747

7136487747

شیراز -خیابان قدوسی شرقی  -حد فاصل کوچه  6و  - 8پالک 70

4

164

شعبه مرودشت

71-43327599

43327590

5

166

شعبه  5شیراز

71-37307596

7137307596

شیراز -بلوارنصر -روبروی مسجد ابوالفضل (ع)  -جنب بانک انصار

6

167

شعبه  3شیراز

71-37266167

7137255400

شیراز -بلواررازی  -ربروی مهدکودک امین  -جنب مرکزمخابرات شهید فیاض بخش

7

187

شعبه کازرون

071-42234084

مرودشت -خیابان انقالب  -بلوارکارگر نبش میدان تندرستی

کازرون  -خیابان حافظ شمالی -صدمتر پایین تر از پارک باغ نظر
مجموع کارگزاریها:

7

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلقزوين
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 70شعبه  1قزوین
1
 100شعبه صنعتی البرز
2

شماره تلفن
02833222601

فاکس
02833246675

آدرس کارگزاری
خیابان شهدا-بعد از مسجد شیخ االسالم-جنب رستوران پذیرایی ایران

2832243903

2832243902

قزوین شهرصنعتی البرز خ میردامادشرقی ساختمان صنعت کارگزاری تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی البرز

3

153

شعبه  2قزوین

33339201

33370451

4

212

شعبه تاکستان

2835226265

2835226283

5

275

شعبه آبیک

6

294

شعبه بوئین زهرا

028-32821184
34220328

قزوین چهارراه ولیعصر نبش کوچه مودت پ4

تاکستان-خیابان امام خمینی -بعد از چهارراه شهید عبادی-باالتر از بانک سپه-کارگزاری رسمی شعبه تاکستان

 028-32821185آبیک بلوار امام خمینی (ره)نبش خیابان شهید مدنی
34220328

بوئین زهرا،بلوارشهید بهشتی،خ الله ،پالک 54
مجموع کارگزاریها:

6

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل قم
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 112شعبه  1قم
1
 129شعبه  2قم
2

شماره تلفن
025-36800560

فاکس
36622575

آدرس کارگزاری
قم-خ امام بین کوچه های  52و  54روبروی پارکینگ شماره  2سیرنگ داخل عقب نشینی و روبروی ک 45

025-37789383

 025-37770335قم45 ،متری 15خرداد ،بین کوچه  25و  ،27جنب یفترخانه 40کد پستی 3714846943

3

171

شعبه  2قم

025-32945281

 025-32945280قم ،بلوار امین  ،بلوار جمهوری  ،نبش کوچه دوم پالک 20

4

241

شعبه  1قم

36639611

5

244

شعبه 4قم

025-38749460

36649077

قم  -خیابان امام خمینی بین کوچه  13و 15

 025-38753687قم (خ)توحید بلوار شهید ستاری پ52
مجموع کارگزاریها:

5

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلكردستان
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 62شعبه  1سنندج
1
 240شعبه2سنندج
2

شماره تلفن
087-33229224

فاکس
 087-33230380خ حسن آباد -باالتر از کمیته امام خمینی ناحیه  2سنندج

087-33151550

 087-33179441سنندجبلوار کردستان باالتر از تقاطع (خ)خسرو به طرف پل مردوخ

آدرس کارگزاری

3

269

شعبه قروه

8735229031

8735229031

کردستان ،قروه ،خیابان مدرس شرقی ،ساختمان نگین شهر ،واحد تجاری اول

4

274

شعبه مریوان

87-34550527

87-34550527

مریوان:خیابان جمهوری .خیابان شهیدچراغی .پایین تر از پمپ بنزین خرسندی .روبروی هنرستان عصمت

5

280

شعبه کامیاران

8735534306

8735534306

کردستان  -کامیاران  -خیابان مدرس نبش کوچه عباسی

6

283

شعبه بانه

34238537

34238535

بانه  -کوی فرهنگیان خیابان ترمینال هژیر سابق پالک 5

7

307

شعبه بیجار

8738220653

8738220638

استان کردستان ،شهرستان بیجار ،بادامستان ،خیابان امیر نظام ،نبش کوچه امیر کبیر ،کدپستی 6651674419
مجموع کارگزاریها:

7

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلكرمان
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 21شعبه  1کرمان
1
 74شعبه  2کرمان
2

شماره تلفن
034-32239335
034-32231273-322222779

آدرس کارگزاری

فاکس
کرمان ،خ شهید باهنر ( ناصریه برسابق) ابتدا خیابان شهید ایرانمنش
 034-32265699کرمان – ضلع شرقی پارک نشاط ساختمان طالئی

3

110

شعبه جیرفت

034-43213732

 034-43213732جیرفت – خ مصطفی خمینی جنوبی  -بعد از خدمات درمانی

4

160

شعبه سیرجان

034-42208101

 034-42208103سیرجان  -بلوار قاآنی خیابان تختی کوچه جنب داروخانه هالل احمر

5

163

شعبه رفسنجان

034-34269050

 034-34269070رفسنجان  -خیابان شریعتی غربی بعد از بانک رفاه مرکزی  -ابتدای خ شهید باقری  -کدپستی7719656753 :

6

220

شعبه  1کرمان

3432730597

3432730597

خ شهید رجایی ک  28سمت چپ

7

221

شعبه 3کرمان

34-3654

34-32118962

کرمان-بلوار شهید صدوقی -نرسیده به سه راه کشاورز جنب پمپ بنزین صدف

8

263

شعبه رفسنجان

034-34334655

9

284

شعبه بم

44345341

 034-34334655رفسنجان بلوار شهید مطهری -حد فاصل مطهری 50و 52خ شهید میر زایی جنب در مانگاه شفا
44345341

بم بلوار معلم نبش کوچه معلم 5
مجموع کارگزاریها:

9

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلكرمانشاه
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
شعبه  3کرمانشاه
8
1
 73شعبه  2کرمانشاه
2

شماره تلفن
083-34231413

آدرس کارگزاری
فاکس
 083-34231413کرمانشاه ،بلوار گلها ،ایستگاه طالقانی ،مقابل بانک صادرات و رفاه کارگران ،پالک 147

083-38257095

 083-38257093کرمانشاه ،خ عشایر جنب پیروز گاز ساختمان بهمنی نرسیده به تامین اجتماعی

3

118

شعبه  1کرمانشاه

083-37281356

 083-37281356کرمانشاه ،خ معلم شرقی ،روبروی فروشگاه دلتا کارگزاری شماره 118

4

206

شعبه اسالم آباد غرب

5

217

شعبه4کرمانشاه

8345247528

8345236249

37248489

37248630

اسالم آباد غرب-میدان شهید بهشتی-ابتدای بلوار مطهری-نبش کوچه فحی
خ شهید اشرفی اصفهانی پل چوبی طبق باالی بان گردشگری
مجموع کارگزاریها:

5

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل كهگيلوهيو بورياحمد
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 95شعبه یاسوج
1
 260شعبه دهدشت
2

شماره تلفن
074-33224999

فاکس
074-3320236

32261323

32261353

آدرس کارگزاری
یاسوج -خ معلم -کوچه دانش آموز -پالک 28
دهدشت خیابان امام خمینی شمالی خیابان مدرس
مجموع کارگزاریها:

2

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل گلستان
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 68شعبه  1گرگان
1
 125شعبه  1گرگان
2

شماره تلفن
017-33251900

آدرس کارگزاری
فاکس
 017-32251906گرگان  ":خیابان  5آذر  ،آذر یکم  ،انتهای کوچه مقابل کنسولگری روس

017-32239858

 017-32229677گرگان -کوچه اول لشکر

3

158

شعبه گنبد کاووس

017-33233464

 017-33233465گنبد -خیابان نامجو –نرسیده به سه راه قاضی –جنب بستی فروشی حامد

4

214

شعبه 2گرگان

017-32438024

 017-32438024گرگان -القدیر بعدازکوچه هشتم سمت راست

5

226

شعبه علی آباد کتول

017-34277739

 017-34241137عی اباد کتول -خ -امام رضا (ع)چهار راه شهید قندی ابتدای خیابان قصر

6

285

شعبه گنبد کاووس

01733235462

 017-33235464گنبد کاووس خیابان طالقانی غربی بعد از چهار راه دوم جنب بانک رفاه

7

285

شعبه گنبد کاووس

33235462

گلستان خ طالقانی غربی جنب بانک رفاه کارگران

8

292

شعبه مینودشت

017-35231421

9

297

شعبه کردکوی

1734345291

33235464

 017-35231420مینودشت خ سیدجمال الدین نبش شکوفه 17
1734345290

کردکوی خ سردار جنگل ک سردار 11
مجموع کارگزاریها:

9

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلگيالن
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
شعبه الهیجان
4
1
 13شعبه  1رشت
2

شماره تلفن
42235586

فاکس
42235586

آدرس کارگزاری
الهیجان  -خ کاشف شرقی  -نبش کوچه  18جنب تعمیرگاه سامسونگ

33253525

33253525

رشت ،خیابان طاالقانی  -سه راه معلم  -مقابل بلوار معلم

3

14

شعبه بندرانزلی

44515337

44515337

انزلی ،میان پشته ،خیابان تکاوران ،جنب دفتر اسناد رسمی  ،99طبقه اول

4

61

شعبه  2رشت

33338523

33338523

رشت  -م فرهنگ  -روبروی کلینیک تامین اجتماعی شماره  1رشت  -داخل کوچه بن بست

5

178

شعبه  3رشت

013-33737593

 013-33737591رشت.خیابان شهید انصاری روبروی خیابان ارشاد جنب بانک ملت پالک 280
مجموع کارگزاریها:

5

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کللرستان
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 89شعبه بروجرد
1
 102شعبه بروجرد
2

شماره تلفن
066-42616966

فاکس
 066-42616965بروجرد ،خ شهید باهنر ،پالک 61/3

06642609176

 066-42612979بروجرد  -میدان شهدا  -کوچه شهید حاتمی روبروی بانک ملی مرکزی پالک9

3

130

شعبه  2خرم آباد

066-33339304-6

4

131

شعبه  1خرم آباد

066-33236452

5

183

شعبه الیگودرز

066-4337602

6

184

شعبه کوهدشت

066-32632652

7

185

شعبه دورود

43232923

آدرس کارگزاری

 066-33303183خرم آباد ،میدان امام -کوچه شهید رحیمی فرد-پ73

 066-33236452خرم آباد ،میدان  22بهمن ،خ صبا ،بین بانک سپه و پست
066-4337602

الیگودرز  -خیابان شهید عسکری  -چهار راه حسینیه

 066-3263-4100کوهدشت چهارراه اله اکبر  -خیابان مالک اشتر
06643232923

دورود  -بولوار معلم  -کوچه معلم 19
مجموع کارگزاریها:

7

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل مازندران
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 44شعبه  1ساری
1
 47شعبه  2ساری
2

شماره تلفن
011-33117411

آدرس کارگزاری
فاکس
 011-33117410ساری –خ شهابی ،نبش المهدی ،ساختمان سمن ،جنب پرده ساری رویا،طبقه زیرزمین

011-33359002

 011-33359004ساری – بلوار آزادی ،روبروی برق منطقه ای  ،ابتدای خیابان نهضت جنب بانک سپه -کدپستی 39362-48148

3

78

شعبه  1قائمشهر

011- 42077518

4

82

شعبه  1بابل

011- 32338801

5

135

شعبه بهشهر

011-34571141

 011-34561915بهشهر ،خ بلوار شهید هاشمی نژاد شرقی  ،جنب ایستگاه گرگان

6

145

شعبه  1آمل

011-44151261

 011-44151260خیابان آمل  -خیابان فرهنگ  -پاساژ زرشناس کارگزاری رسمی شماره 145

قائمشهر  -خیابان ساری  -طبقه فوقانی شرکت تعاونی مسجد صبوری

011- 32322761

بابل  ،خیابان مدرس  ،روبروی سینما آزادی  ،ساختمان یگانه  ،طبقه اول

7

193

شعبه تنکابن

54224577

54224577

تنکابن-خ فردوسی غربی-روبروی خ خیام

8

199

شعبه نکا

34731339

34733199

نکا ،بلوار انتقالب  ،انقالب  ، 17جنب رستوران دلف

9

231

شعبه بابلسر

1135258163

1135333119

بابلسز بلوار شریفی رو به روی سازمان تبلیغات اسالمی
مجموع کارگزاریها:

9

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل مركزی
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 63شعبه  1اراک
1
 64شعبه  2اراک
2

شماره تلفن
086-32216752

آدرس کارگزاری
فاکس
 086-32216752اراک( -میدان سرداران(دروازه تهران) مجتمع اداری – تجاری پارس)38149-5-9483

086-34220110

 086-34220140اراک خ شهید بهشتی -میدان  7تیر -کوی شکرائی -بن بست گاندی

3

81

شعبه  1اراک

086-32222002

 086-32222002اراک -خ قائم مقام روبروی تعاونی مصرف خبازان روبروی بانک ملت3814633585

4

148

شعبه  1ساوه

086-42238828-42234871

5

264

شعبه خمین

086-46330880

6

265

شعبه2ساوه

08642465601

08642465603

7

289

شعبه  2اراک

086-32761912

 086-32761940اراک -خیابان طالقانی -خیابان رودکی -پل مشتاقی-فلکه اول رودکی -روبروی داروخانه جابربن حیان – ساختمان دیپلمات

8

299

شعبه زرندیه

45220811

 086-42219702ساوه -خیابان پیروزی -نبش پیروزی  -11جنب پارکینگ عمومی شهرداری
 086-46330880خمین ضلع شرقی میدان مدرس ابتدای بلوار پاسداران

45220811

ساوه -بلوار شهید بهشتی -خیابان شهید رجائی( بهزیستی) نبش رجائی16و  18کد پستی 3914884737
شهرستان زرندیه مامونیه بلوار امام خمینی روبروی فرمانداری
مجموع کارگزاریها:

8

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کل رهمزگان
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 29شعبه  1بندرعباس
1
 34شعبه  2بندر عباس 076-33689149-33683797
2
شماره تلفن
076-32254409

فاکس
 076-32254408بندرعباس  -بلوار طالقانی  -روبروی اسکله شهید حقانی

آدرس کارگزاری

 076-33689147میدان فرودگاه -جنب درب هوایی
مجموع کارگزاریها:

2

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلهمدا ن
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 49شعبه  1همدان
1
 121شعبه  2همدان
2
3

122

شعبه مالیر

شماره تلفن
38251659

فاکس
38252180

آدرس کارگزاری
همدان خ بین النهرین جنب حسینیه بختیاریها ک شهید بهرامی

081-32516711

 081-32516711همدان ،میدان امامزاده عبداهلل  -ابتدای بلوار علویان  -کوچه سنگستانی

081-33337760

 081-33331822مالیر،میدان امام حسین (ع)ابتدای بلواربسیج مقابل صندوق مهر امام رضا (ع)

مجموع کارگزاریها:

3

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال

98

انم اداره کل :اداره کلزيد
ردیف کارگزاری شعبه مرتبط
 56شعبه  2یزد
1
 143شعبه  1یزد
2

شماره تلفن
035-36281248
035-37282252-4

آدرس کارگزاری
فاکس
 035-36281249یزد -بلوار مدرس -میدان نماز -ابتدای خ سلیمانی-کدپستی 8915443513
 035-37282252یزد  -بلوار شهید سید محمد پاک نژاد  -ابتدای کوچه هزار درخت کد پستی 8917686988

3

195

شعبه1اردکان

035-32237187

 035-32237187اردکان خیابان باهنر روبروی مهدیه کد پستی8951833868

4

201

شعبه میبد

035-32349920

 035-32349921میبد خیابان شهید میرباقری روبروی جهیزیه سرای فالح نبش کوچه پیمان  23کدپستی8961814881

5

229

شعبه4یزد

3537305601

3537231959

یزد،بوار آزادگان،بعد از سه راه آزادشهر،جنب بانک رسالت،نبش کوچه شهید زینل مالکی
مجموع کارگزاریها:

5

فهرست مسئولین کارگزاریهای سراسر کشور رد سال
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