دفــــاتر پیشــخــوان بورس  -شهرستانها
استان

آذربایجان شرقی

شهر

کد

نام خانوادگی ،نام

آدرس

تلفن

تبریز

 72-10-1305مصطفی زاده عسگری ،مصطفی

0411-5556262

خیایان شریعتی جنوبی ،چهار راه شهناز ،مغازه های سنگی

تبریز

 72-10-1339جوانی ،شهناز

0411-6577404

خیابان عباسی ،تقاطع شفیع زاده ،پشت آپارتمان های کوهساران

تبریز

 72-10-1176حرافی ،علیرضا

0411-3372333

خیابان امام ،چهارراه آبرسان ،ساختمان بیتا ،طبقه اول

اهر

 72-10-1157کالنتری ،آرزو

041-44231696

اهر میدان شهرداری جنب بانک مسکن

مراغه

 72-10-1168تیموری ،محمدرضا

041-37249737

مراغه خ آیت اله کاشانی جنب بهداشت

آذربایجان غربی

ارومیه

 72-11-1058محمدزاد رضایی ،رامین

3466178

میدان خیرین ،اول بلوار ورزش ،روبروی سازمان ثبت اسناد

اردبیل

اردبیل

 72-12-1025خوش لحنی ،نیر

3333330

میدان جهاد 50 -متر به سمت دروازه مشکین

اصفهان

 72-13-1026یقینی ،فرزانه

0313-6674053

خیابان میر ،جنب پل هوایی

اصفهان

 72131313باقریان ،مینا

0313-36410112

چهارراه آپادانا

 1020-13-72کیان ارثی ،داریوش

0313-2286016

خیابان جی ،نرسیده به سه راه پروین

البرز

کرج

 1085-40-72آجرلو ،معصومه

0263-2734727

چهار راه طالقانی ،نبش خیابان ساجدی ،پالک 154

ایالم

ایالم

 1038- 14- 72فیض الهی ،رضا

3365656

چهار راه سعدی ،اول خیابان تختی

بوشهر

بوشهر

 1024-15-72کیامنش ،نسرین

5551233

خیابان صلح آباد ،روبروی بلوار صدرا -روبروی سه راه شرکت نفت

شهرکرد

 1044-17-72طالب زاده چالشتری ،سمیه

3336663

شهرکرد ،بلوار آزادی ،حدفاصل سه راه کیان و خیابان پاسداران نبش کوچه 4

بروجن

 72-17-1093آقای خوش روش

بیرجند

 1024-18-72انصاری ،مجتبی

اصفهان

اصفهان

چهارمحال بختیاری
خراسان جنوبی

 03834233533-03834232291نبش فلکه شهرداری ،روبروی بانک ملی مرکزی
32230553

بیرجند سه راه اسدی حاشیه میدان شهید راستگومقدم مقابل مصلی

مشهد

 1017-19-72یگانه

0511-8434046

احمد آباد ،بین قائم و پاستور ،خ بهشت ،جنب مجتمع هشت بهشت 128

مشهد

 1078-19-72فیروز کوهی ،فروزان

0511-8448071

بلوار تلویزیون ،نبش خیابان شهید منتظری ،پالک 144

مشهد

 1195-19-72سلمانی هودانلو ،سعید

0511-6108400

بلوار سجاد ،مقابل مسجد سجاد ،ساختمان 420

نیشابور

 1171-19-72خانم لیال دهنوی

0514-2625700

شهرک قدس ،نبش چهارراه مخابرات ،پالک 1

خراسان شمالی

بجنورد

 1038-20-72وداعی ،پرستو

2242043

بجنورد ،چهارراه هفده شهریور ،روبروی بیمه مرکزی ایران

خوزستان

اهواز

 1156-21-72دانشیار ،الهام

2925900

اهواز ،خیابان نادری ،بین محمدیان و قنادان ،کوچه کسری

زنجان

زنجان

 1002-22-72ریاحی ،حسن

3263028

زنجان ،خیابان سعدی ،ابتدای خیابان هفتم تیر ،پالک 4/4

سمنان

سمنان

 72-23-1027کریم ،منصوره

33348004

میدان مشاهیر باغ فردوس جنب نانوایي سنتي

فارس

شیراز

 1149-25-72صدیقی ،اختر

0711-2345261

خراسان رضوی

خیابان هدایت غربی ،حد فاصل  20متری سینما سعدی و باغ شاه

دفــــاتر پیشــخــوان بورس  -شهرستانها
استان

شهر

قزوین
قم

کد

نام خانوادگی ،نام

تلفن

قزوین

 72-26-1006پیرورام ،رضا

33688399

قم

 72-27-1020بی تا ،ابوالفضل

0253-2937785

قم

آدرس
خیابان بابائي رو به روي اداره استاندارد
بلوار امین ،امین  ،31پالک 15

 72-27-1058حاج علیاکبری ،علیاصغر

37714000

خیابان عمار یاسر ،جنب پاساژ الزهرا

کردستان

سنندج

 1007-28-72طهماسب ،علی اکبر

6667539

خیابان حافظ ،روبروی بانک صادرات

کرمان

کرمان

 1027-29-72خانم مهدی پور

2454634

بلوار شهید صدوقی  -صدوقی 3

کرمانشاه

 1031-30-72محمدی ،یونس

083-38389690-38387737

کرمانشاه

 1195-30-72کریمی ،افشین

8212390

کهکیلویه و بویر احمد

یاسوج

 1059-31-72بهمني ،سمیه

0741-2233471

گلستان

گرگان

 1041-32-72آقای کازرانی

2250002

خیابان شهدا  -بین الله  2و 4

رشت

 72-33-1034تحویلداري،حسین

33240010

خیابان طالقاني بیستون روبروي پاساژ بیستون

رشت

 72-33-1115غواص اوحدي،هاله

33110311

گلسار ،ابنداي بلوار توحید ،بعد از فروشگاه شهركتاب ،پالك 48

کرمانشاه

گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی

فرهنگیان فاز یک ،انتهای بلوار شهید فهمیده ،روبروی هنرستان تالش
یاسوج  -میدان جانبازان – گلستان چهارم

خرم آباد

 1091-34-72شاهیوندي ،زهرا

066-33238569

ساری

 1237-35-72قربانی ،شکوفه

33378706

بهشهر

 72351288هاتفی ،حجت

011-34574840

بهشهر ،خیابان هاشمی نژاد ،روبروی مسجد امام رضا(ع) داخل پاساژ

086-32237070

اراک  -چهاراه دكتر حسابي – جنب بانك مهر اقتصاد

اراک

 1008-36-72غیاث آبادی ،زهرا

ساوه

 72-36-1041آقای صادق عزیزی

هرمزگان

بندرعباس

همدان

همدان

 1096- 38- 72مصباحی ،مجتبی

یزد

 1012-39-72سجودی ،سامان

یزد

 1066-39-72عمانی ،رضا

یزد

بهمن ،چهارراه سنگر ،ابتدای بلوار گلریزان ،جنب کوی 22 334

خرم آباد  -بلوار ولیعصر-نبش تقاطع بلوار شهید پژوهنده
میدان امام ،خیابان شهید بهزادی ،جنب ایستگاه فرهنگ

 08642220067-08642200900خیابان شریعی ،میدان مادر ،نبش کوچه ارشاد

 1009-37-72خانم صبوری

2254042

میدان شهدا  -بلوار شهدا  -کوی لوازم ورزشی راین  -ضلع شمالی برج آرموس

32516877

آرامگاه بوعلی ،نبش بلوار مدنی

62388330

یزد  -خیابان آیت اله كاشاني -روبروي آتشكده  -پالك 10704

0351-6239441

یزد  -میدان خاتمی ،ابتدای بلوار مدرس

