
 

آدرس کارگزاریتلفن 1نام خانوادگینامشعبه  اصلی شماره  کارگزارینام اداره کل

1
ميدان شمشيری )سه راه آذری(، طبقه فوقانی،بانک رفاه، شعبه غرب، پالک 66690869239برینعلیشعبه 6 تهران

فلکه دوم صادقيه – بلوار آیت اله کاشانی – روبروی پمپ بنزین باالتر از تاالر عرشيا44018324 حمزه ایاحمدشعبه 28 تهران51

خ آزادی، بين خوش شمالی و خيابان نمایندگی، ضلع شمالی خ آزادی، باالی بانک ملت خوش شمالی، طبقه دوم، واحد 7، کارگزاری شماره 66948224104 جعفریعلی هادیشعبه 13 تهران104

خ فلسطين شمالی - چهارراه بزرگمهر - ساختمان 141 طبقه اول66410194کرمی مقدماسرافيلشعبه 1 تهران93

ميدان انقالب – خ شهيد منيری جاوید - پالک 39 - طبقه اول شمالی - واحد 2 - کدپستی: 669746371314963116 شاه کرم اوغلیمحمدرضاشعبه 1 تهران23

خيابان کميل، روبروی خيابان کارون، کوچه عدالت - پالک1-باالی داروخانه ک پ 557090121353884888شمس بيدهندعصمتشعبه 7 تهران105

ميدان وليعصر ضلع شمال غربی مرکز خرید-اهدا درب شرقی -طبقه اول - واحد 888933345ليل نهاریفریدشعبه 18 تهران124

ميدن ونک ، خ آفریقا ، پایين تر از پل ميرداماد، کوچه دامن افشار، پالک یک88886086 قاسمی فرداحمدشعبه 25 تهران38

نازی آباد – بازار دوم - خ نيکنام شمالی - خ احدی غربی - پالک 55302044151آزادیاسدشعبه 11 تهران54

چهاردانگه-  بلوار فارسيان- پالک 122- جنب شعبه 10 تهران55274991احمدی نياریحيدرشعبه 10 تهران60

کيلومتر12 اتوبان کرج . آزادشهر . خ گودرزی . خ 8 غربی . پالک 4419976327کارگرانشيماشعبه 14 تهران87

تهرانسر ، بلوار شاهد غربی )نيلوفر غربی(، طبقه منفی یک مسجد جامع تهرانسر44520934،44520576رضاییزهراشعبه 17 تهران115

خ قائم مقام فراهانی باالتر از مطهری روبری تهران کلينيک کوچه 6 پالک 24 ط دوم88548589 - 88548599سعيدیانعبدالهشعبه 22 تهران9

شهرری، ميدان هادی ساعی - ميدان مدرس - بازار بزرگ ری ) بازار جدید حرم حضرت عبدالعظيم - طبقه اول55932187-55933188 اسحاق نياسيد محمدشعبه شهرری16

 خ پيروزی – بين خ5و4 نيرو هوایی جنب ایستگاه مترو نيروهوایی پ79 کدپستی21739914641-77401960 نصرتی صدقيانیرحيمشعبه 20 تهران19

شریعتی ،نرسيده به دولت - ساختمان البرز- طبقه اول ، پ 41596-26600813 ظفر اسداله پورعليرضاشعبه شميران33

ميدان مخبرالدوله – سعدی شمالی – چهارراه منوچهری – نبش کوچه دیبا – طبقه فوقانی بانک تجارت – پالک 3311644930 فضلیعبدالهشعبه 8 تهران48

ميدان شوش- خيابان فدایان اسالم- بعد از پل بعثت- خيابان فرزانه- پالک 205- طبقه دوم33606090و 92 شاکریمحسنشعبه 12 تهران92

خيابان دماوند –ایستگاه فرودگاه - موسسه الهادی پ775789861048-77543295 اکارتوفيقشعبه 4 تهران50

فلکه سوم تهرانپارس- بعدازبلوارپروین-خيابان 196شرقی -بين135و137پ7739373061کيائی رادمرتضیشعبه 24 تهران71

ميدان امام خمينی - خ باب همایون - کوچه غورخانه ساختمان تجاری نيکا پالک 31 طبقه اول33114983صارمیمحمد علیشعبه 21 تهران116

خ استاد نجات الهی ) ویالی سابق( -خ سپند شرقی - طبقه اول - پالک 50 - واحد یک شمالی88800480شجاعیمحمدشعبه 19 تهرن45

خ 15خرداد شرقی- بعد از پله نوروزخان - پالک 614- طبقه اول2-55583041رضویسيدمحمدرضاشعبه 23 تهران90

بهارستان - گلستان - نرسيده به فلکه اول جنب بانک کشاورزی56748404زیاریعباسشعبه بهارستان77

شهریار- خ عباس آباد - جنب داروخانه دکترفرحی منش - روبروی کوچه فرهنگ65271911بهرامیحسينشعبه شهریار57

ابتدای شهرستان پاکدشت- بلوار شهيد قمی- خيابان نقشينه 3604622213-36046111سعيدیفتح الهشعبه پاکدشت79

جاده دماوند، منطقه صنعتی خرم دشت، بلوار اصلی خرم دشت، بعد از خ اول غربی، پالک 226 و 76217313228-76217312طاووسيانحسينشعبه رودهن97

شهرقدس، بلوار 45 متری انقالب،  طبقه فوقانی بانک صادرات پالک 46873324130بهزادیایرجشعبه شهر قدس138

اسالمشهر،ابتدای خ آیت اهلل کاشانی پ 1 طبقه فوقانی نمایندگانی کرمان خودرو56152385محی الدینتقیشعبه اسالمشهر142

حسن اباد جنب شهرداری بلوار شهيد شریفی56223734ممبينیبابکشعبه فشافویه165
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