دفــــاتر پيشــخــوان بورس  -تهران
استان

شهر

کد

نام خانوادگی ،نام

آدرس

تلفن

تهران

 72-16-1010جوادی ،زهره

66347030

خیابان حافظ  -بازار موبایل ایران  -واحد 128

تهران

 72-16-1041نامور کالن ،منصور

44757000

منطقه  -22شهرک گلستان (راه آهن سابق) -بلوار کاج ،نبش سروستان نهم -پالک  -78طبقه اول (طبقه فوقانی رستوران البیک)

تهران

 72-16-1609سلیمی ،حسن

88348145

میدان هفتم تیر  -خیابان قائم مقام فراهانی خیابان فجر پالک 16

تهران

 72-16-2006باکانی ،حسین

88107513

خیابان ولیعصر (عج) ،پایین تر از خیابان شهید بهشتی پالک 2073

تهران

 72-161733بهنام ،ملیحه

77801011

ضلع شمالی میدان رسالت ،ابتدای نیروی دریای ،ساختمان بهنام ،پالک 9

تهران

 72-16-1410مهدی ،زهرا

55345900

خزانه بخارایی ،نرسیده به فلکه اول پالک 362

تهران

 72-16-1599رجبی ،سهیال

 44225000-6صادقیه ،خیابان ستارخان ،بین خسرو و اسدی ،پالک 621

تــهران

تهران

 72-16-1311حسنی ،منصور

88812202

خیابان شهید مطهری ،خیابان مفتح شمالی ،خیابان زهره پالک 20

تهران

 72-16-1232محمودپورنجف آبادی،شیرین

8607096386070967

تهران ،خیابان مطهری ،بعد از خیابان اورامان ،پالک  ،126واحد 1

تهران

 72-16-1822نصیری ،مهرداد

88950101

بلوار کشاورز ،بعد از فلسطین شمالی ،پالک 39

تهران

 72-16-1804عزیزی ،حدیث

88061054

میدان ونک ،خ مالصدرا ،ضلع شمال غربی پل کردستان ،پالک  ،47واحد یک

تهران

 72-16-2131مسیحی ،سارا

22071025

تهران ،سعادت آباد ،میدان کتاب ،ابتدای خیابان کوهستان ،خیابان احسان ،کوچه باهنر ،پالک  ،15طبقه همکف

55919966

شهرری ،خیابان قم -روبروی مخابرات شهید منتظری  -پالک 242

شهرری  72-16-1640آقای علی اکبری
اسالمشهر  72-16-1533آقای مرتضی اسماعیل پور

 56372002-3اسالمشهر ،خیابان آیت اهلل سعیدی -خیابان باغ فیض -میدان باغ فیض  -نبش کوچه 9

تهران

 72-16-1256آقای حسین عمادی

 22216001-2میدان تجریش (قدس) -خیابان شریعتی -پایین تر از درمانگاه طالقانی  -نبش کوچه واعظی  -پالک 1923

تهران

 72-16-1294خانم ملیحه مهاجر

 26311910-90خیابان استاد حسن بنای شمالی -میدان ملت -ابتدای کیانوش -پالک  -3طبقه همکف

تهران

 72-16-2028موسوی

33131900

میدان شهداء  -ضلع جنوب غربی میدان شهداء  -جنب سینما شکوفه -ساختمان نور -طبقه دوم

6526727765252100

شهریار ،خیابان ولیعصر (عج) ،کوچه شهید حاج اسماعیلی ،مجتمع نورآوران

شهریار

 72161175برات پور ،امیر

تهران

 72161748آقای شفیعی

 44517430-36تهرانسر ،چهارراه صدف ،بلوار نیلوفر غربی ،پالک  ،45ساختمان پلیس 10+

تهران

 72161841قهرمانی ،مهدی

 22909652-53خ شریعتی -بلوار میرداماد-نبش کوچه آزیتا-ساختمان گیل-ط اول-واحد1

