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 نام اداره کل ردیف 
شماره  
 آدرس کارگزاری 1تلفن  نام خانوادگی نام شعبه  اصلی  کارگزاری

1 

اداره کل 

 غرب تهران

1 
 66690869 برین علی تهران 6شعبه 

رفاه، شعبه غرب، پالک ميدان شمشيری )سه راه آذری(، طبقه فوقانی،بانک 
239 

 روبروی پمپ بنزین باالتر از تاالر عرشيا –بلوار آیت اله کاشانی  –فلکه دوم صادقيه  44018324 حمزه ای  احمد تهران 28شعبه  51 2

3 104 
 66948224 جعفری  علی هادی تهران 13شعبه 

خ آزادی، بين خوش شمالی و خيابان نمایندگی، ضلع شمالی خ آزادی، باالی 
، کارگزاری شماره 7طبقه دوم، واحد ، 431ساختمانبانک ملت خوش شمالی، 

104 

 طبقه اول 141ساختمان  -چهارراه بزرگمهر  -خ فلسطين شمالی  66410194 کرمی مقدم اسرافيل تهران 1شعبه  93 4

5 23 
 66974637 شاه کرم اوغلی  محمدرضا تهران 1شعبه 

واحد  -طبقه اول شمالی  - 39پالک  -خ شهيد منيری جاوید  –ميدان انقالب 
 1314963116کدپستی:  - 2

6 105 
 55709012 شمس بيدهند عصمت تهران 7شعبه 

باالی داروخانه -1پالک -خيابان کميل، روبروی خيابان کارون، کوچه عدالت 
 1353884888ک پ 

7 124 
 88893334 ليل نهاری فرید تهران 18شعبه 

 -طبقه اول -اهدا درب شرقی -ميدان وليعصر ضلع شمال غربی مرکز خرید
 5واحد 

8 38 
 قاسمی فرد  احمد تهران 25شعبه 

86086334 
88880262 

 ميدن ونک ، خ آفریقا ، پایين تر از پل ميرداماد، کوچه دامن افشار، پالک یک 

 3پالک  -خيابان آزادگان  -مجتمع ادارات –ورامين 36299904 ایمانی فرد محمدرضا شعبه ورامين 139 9

 تهران 10جنب شعبه  -122پالک  -بلوار فارسيان  -چهاردانگه 55274991 احمدی نياری حيدر تهران 10شعبه  60 10

 27غربی . پالک  8کرج . آزادشهر . خ گودرزی . خ  اتوبان 12کيلومتر 44199763 کارگران شيما تهران 14شعبه  87 11

 44520934،44520576 رضایی زهرا تهران 17شعبه  115 12
 تهرانسر ، بلوار شاهد غربی )نيلوفر غربی(، طبقه منفی یک مسجد جامع تهرانسر
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13 

اداره کل 

 شرق تهران

9 
 88548589 - 88548599 سعيدیان عبداله تهران 22شعبه 

 24پالک  6مقام فراهانی باالتر از مطهری روبری تهران کلينيک کوچه خ قائم 
 ط دوم

  190جاده قم نرسيده به مخابرات منتظری پشهرری،  16-55966017 اسحاق نيا  سيد محمد شعبه شهرری 16 14

15 19 
  30و28اطهار غربی پ بلوار ابوذر پل دوم خ ائمه  –خ پيروزی   33103460 نصرتی صدقيانی  رحيم تهران 20شعبه 

 1596طبقه اول ، پ  -ساختمان البرز -شریعتی ،نرسيده به دولت  4-26600813 ظفر اسداله پور  عليرضا شعبه شميران 33 16

17 48 
 فضلی  عبداله تهران 8شعبه 

36615903 – 

33530327-36614556 
 433راه مخبرالدوله جنب ایستگاه متروسعدی پ4خ سعدی شمالی 

18 92 
 33606090 شاکری  محسن تهران 12شعبه 

 -205پالک  -خيابان فرزانه -بعد از پل بعثت -خيابان فدایان اسالم -ميدان شوش
 طبقه دوم

 1048موسسه الهادی پ -ایستگاه فرودگاه –خيابان دماوند  77578986-77543295 اکار  توفيق تهران 4شعبه  50 19

 61پ137و135بين-شرقی 196خيابان -بعدازبلوارپروین -فلکه سوم تهرانپارس 77799225 راد کيائی مرتضی تهران 24شعبه  71 20

 طبقه اول 31کوچه غورخانه ساختمان تجاری نيکا پالک  -خ باب همایون  -ميدان امام خمينی  33114983 صارمی محمد علی تهران 21شعبه  116 21

22 45 
 شجاعی  محمد تهرن  19شعبه 

88921261-3 
88921269 

طبقه  -88ساختمان  -پائين تر از سميه -خ استاد نجات الهی ) ویالی سابق( 
 64همکف پالک 

 متری قصر فيروزه پاساژنيکروز طبقه اول 35سه راه افسریه  33225148 دانش بخش منوچهر  20شعبه  180 23

 36623153 شجاع زهرا 5شعبه  182 24
ط  -مجتمع مهديس-از فرهنگشراي خاورانبعد -خيابان خاوران-ميدان خراسان 

 2واحد -اول شمالي 

25 

 

 نرسيده به فلکه اول جنب بانک کشاورزی -گلستان  -بهارستان  56748404 زیاری عباس شعبه بهارستان 77

 فرهنگروبروی کوچه  -جنب داروخانه فرحی منش  -خ عباس آباد  -شهریار 65268214-65271889 بهرامی حسين شعبه شهریار 57 26

 36042222-36015090 سعيدی فتح اله شعبه پاکدشت 79 27
 13خيابان نقشينه  -بلوار شهيد قمی -ابتدای شهرستان پاکدشت
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28 

اداره کل 

شهرستانهای 

 استان تهران 

97 
 بومهن بلوار امام روبروی بلور غریب 76224855-76258011 طاووسيان حسين رودهنشعبه 

29 138 
 46873324 بهزادی ایرج شعبه شهر قدس

 130متری انقالب،  طبقه فوقانی بانک صادرات پالک  45شهرقدس، بلوار 

30 142 
 56152385 محی الدین تقی شعبه اسالمشهر

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

31 188 
 56411414 دهدار مجید   رباط کریم 

 رباط کریم جنب ساختمان توسعه تعاون 

  
    

 

  

    

 

  

    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

                   

                    


