
نامفعالتلفن همراهآدرسشهرنوع 

تهرانحقیقی

      
نبش خیابان مشاهیر پالك 4 طبقه 4 واحد 

علی رفعتی کد 6001بله909126868457

تهرانحقوقی

      
کشور-ساختمان 

بله09123908043یاس،پالك26،طبقه2،واحد11
شرکت تحکیم آتیه نوین کد 

6002

تهرانحقیقی
تهران، پاکدشت، میدان آزادگان (شعبه 

سعید اکبري کد 6003بله09123229848قدیم)، بازارچه کرمانیها، طبقه 3، واحد 7

تهرانحقوقی
یوسف آباد،میدان سلماس،خیابان 

شرکت مهر رویان فردا کد 6004بله09123430991پیروزه،پالك8،واحد13

تهرانحقوقی
خیابان کریمخان زند،خیابان سنائی،کوچه 

برتر همیار بیمه ایرانیان کد 6005بله09124843316شانزدهم،پالك5،طبقه دوم

افشین ایرجی کد 6006بله09122029885خیابان سمیه،پالك112،واحد9تهرانحقیقی

تهرانحقیقی
خیابان طالقانی،خیابان ملک الشعرا بهار، 

بهنام شاعري کد 6007بله09121147420ساختمان ایران بک،طبقه3،واحد6

تبریزحقوقی

        
خ طالقانی، س صفا، پالك 35، ط 5، و 

122A09121888190خیر
شرکت پیشگامان تامین آوران 

اختر شرق کد 6008

تهرانحقیقی
تهران،خیابان قائم مقام فراهانی،نرسیده به 

فریبا پالش کد 6009بله09122908757تهران کلینیک،ساختمان 216،واحد22

تبریزحقوقی
تبریز،خیابان ارتش جنوبی،مجتمع 

شرکت آینده نگر کد 6010بله09144016938ماهان،طبقه سوم،واحد13

تبریزحقیقی
تبریز،چهارراه الله،جنب بانک 

حسین وحدانی پور کد 6011بله09141071285مسکن،ساختمان آفتاب،طبقه دوم،واحد6

تهرانحقوقی

    
سرافراز،(دریاي نور)،خ پنجم،پالك 

بله1509121236738،واحد3
شرکت کارگزاري بیمه چتر 

حمایت کد 6012

کرجحقوقی
کرج،ضلع شمال شرقی میدان سپاه،نبش 

بله09121306720کوچه رستم، پالك 30،طبقه 2

   
آریا(6013)کد بیمه مرکزي 523 

کد 6013

کرجحقوقی

      
آموز،روبروي پمپ بنزین سفیر، مجتمع 

بله09122632972اسکان،ط1، و 2
شرکت کارگزاري شمیم ایمن پایا 

کد 6014

تهرانحقیقی
تهران،خیابان مطهري،خیابان مفتح 

غالمرضا ایاغ کد 6015بله09121574895شمالی،خیابان اصلی پور،پالك 36،واحد 9

تهرانحقیقی
بزرگراه اشرفی اصفهانی، باالتر ازمیدان 

خیر09128496949پونک، نبش ك 7، پ1، ط3، و5
محبوبه ابراهیم زاده عبس آباد کد 

6016

تهرانحقیقی
تهران - خیابان سهروردي شمالی - خیابان 
خیر09121300703خرمشهر - پالك 117 - طبقه 6 - واحد 17

کارگزاري مهرتاش شفایی کد 
6017



تهرانحقیقی
برج مجتمع تجاري و اداري بهار، پ37، 

حمداهللا پویا کد 6018بله09122211984طبقه 3، واحد 467

تهرانحقیقی

     
ساختمان مروارید،بلوك جنوبی، طبقه 

شیدا خوش دامن کد 6019بله09122331974اول،واحد 8

کرجحقوقی
کرج،میدان توحید،ابتداي بلوار 

بله09121089874بالل،ساختمان توحید،طبقه 3 واحد10
شرکت کارگزاري رسمی الموت 

کد 6020

تهرانحقیقی

      
دامپزشکی غربی،نرسیده به تقاطع 

الهام درویشان کد 6021بله09125499967رودکی،پ110،ط3

تبریزحقیقی
تبریز، م آزادي، خ ملت،  15 متري ولیعصر، 

بله09141024500پالك 8
عباس محمد علیزاده نوبر کد 

6022

شرکت کارگزاري انرژي کد 6023بلهتهران تهرانتهرانحقوقی

تهرانحقیقی

      
جنوبی کوچه رامین ÷الك 16 طبقه 4 

ندا فتوحی کد 6024خیر09124796749واحد14

تهرانحقوقی

        
متري دوم ساختمان نگین پالك 425 طبقه 

دنیاي آرامش ایرانیان کد 6025خیر09195313598اول

نجف آبادحقوقی

         
نبش خ امام - ساختمان مردانی - طبقه 

خیر091231983-37273646فوقانی - واحد دوم
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
تامین سپار سپاهان کد 6026

تهرانحقیقی
حافظ جنوبی ، خیابان جامی ، خیابان 

میرجعفر حسینی کد 6027بله09123874273میردامادي، کوچه شهید قلی خانی پالك  2

اصفهانحقیقی
اصفهان، خ عالمه امینی، ساختمان اداري 

علی نیک نام کد 6028خیر09130241620مهبد، طبقه 3، واحد 6

اصفهانحقیقی
مبارکه، خیابان نیکبخت، جنب بانک ملی 

مهري یزدانی کد 6029بله09138924202شعبه نیکبخت

همدانحقیقی
همدان، بلوار خواجه رشید، کوچه 

زهرا کالهچی کد 6030بله09122214586هواپیمایی، ساختمان خدابنده لو، طبقه سوم

تهرانحقیقی
میدان آرژانتین خیابان بخارست خیابان 18 

علی اکبر نظري کد 6031بله09123882349شماره 6 طبقه 1 واحد3

یزدحقیقی
یزد، خیابان چمران، جنب آموزش و پرورش 

خانم مینا صیاد کد 6032بله09131530229ناحیه 2، طبقه فوقانی آرایشگاه شفق

تهرانحقوقی
تهران، خیابان شهید احمد قیصر، کوچه 

بله09126989896هشتم، پالك 36، طبقه 2، واحد 8

    
آریا(6033) کدبیمه مرکزي630 

کد 6033

تهرانحقیقی
تهران - میدان ولیعصر - ساختمان ایرانیان -

آقاي بابک جوالیی کد 6034خیر09123930159 ط2 - واحد 17



شیرازحقیقی
شیراز خ قصر دشت نبش کوچه 16 طبقه 

امین نجفی کد 6035بله09365142-21549853فوقانی پاساژ آزادي ط3 واحد3

یزدحقیقی
یزد خ کاشانی روبروي سینما ایران مجتمع 

آزاده پور ابراهیم کد 6036بله09132513834تجاري ولیعصر

مشهدحقیقی
مشهد خ امام رضا میدان بسیج جنب بانک 

مهدیه عزیزي کد 6037خیر09155019434ملت ط1

تهرانحقیقی
تهران، خیابان فلسطین جنوبی، ساختمان 

سیامک سامی کد 6038خیر15709123494753، طبقه پنجم، واحد35

زاهدانحقیقی

        
17 - پ 91/3 - صندوق پستی 98155-

میثاق مهتدي کد 6039بله56509151499136

تهرانحقیقی
تهران - کوي نصر (گیشا) - خ پیروزي غربی 

مهرداد نراقی کد 6040خیر09124248574- پ 59 - ط 5 - واحد 9

تهرانحقیقی
بلوار فرحزادي - خ عباسی اناري - مجتمع 

رضا علی جوکار کد 6041خیر09125774608تجاري اداري آریا - ط 4 - واحد 404

تهرانحقوقی
تهران خ مطهري خیابان مفتح برج مرجان 

بیمه سدید کد 6042بله09122044861ط2 واحد 201

اصفهانحقیقی
اصفهان - خیابان چهار باغ باال - ساختمان 

هدي باقري کد 6043بله09138276319ماکان 2 - واحد 11

مشهدحقیقی
مشهد، خ سنایی، حاشیه م صاحب الزمان 

مجید خالقی فرقانی کد 6044بله09155000762(عج)، پ 257، طبقه فوقانی شیرینی فروشی

مشهدحقیقی
مشهد ابتداي بلوار عباسی مجتمع تجاري 

زهرا قیداري کد 6045خیر09153105840بازارگاه ط1 واحد2

مشهدحقیقی
مشهد خیابان گلستان غربی روبروي درب 

محسن بی غش دل کد 6046بله09153197895خروجی سینما هویزه پالك 375

کرجحقوقی

      
بهشتی)، برج طالقانی، طبقه هشتم، واحد 

بله30109364638099
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
پیام آسایش پایدار کد 6047

یزدحقیقی
یزد، انتهاي خیابان امام، شهرك مشاغل 

منصور مجاهد کد 6048بله09132522521فنی، جنب رنگ شیر سلیمیان

تهرانحقیقی
تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به چهاراه 

فرزانه سعیدي کد 6049بله09123984492جهان کودك، برج نگین، طبقه 8، واحد 804

یزدحقیقی

      
مجتع تجاري گلستان، طبقه دوم، پالك 

فرشته ابراهیمی بسابی کد 6050خیر31809131567562

بندرعباسحقوقی
بندرعباس، خیابان دلگشا، روبروي اداره 

بلهاماکن
کارگزاري رسمی بیمه ثابت کد 

6051



بله09131518802یزد، خیابان کاشانی، روبروي پمپ بنزینیزدحقوقی
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 

سروش یزد کد 6052

یزدحقیقی
یزد، چهارراه یزدباف، ابتداي بلوار جمهوري 

بله09131533259اسالمی، جنب بانک صادرات، پالك9
محمدرضا مهدي نژاداشکذري کد 

6053

مشهدحقیقی
مشهد، خیابان مطهري جنوبی، مطهري8، 

بی بی تکتم زرقانی کد 6054بله09151199359پالك32

مشهدحقوقی
مشهد، پنجراه سناباد، خیابان دانشسراي 

بیمه آینده سازان شرق کد 6055بله109155153565،ساختمان آریان، طبقه 3، واحد 5

تهرانحقیقی
تهران، خیابان گاندي، خیابان 19، پالك 

مجید پاکسا کد 6056خیر1209121371094، طبقه 5، واحد 20

چنارانحقیقی
مشهد، چناران، بلوارطالقانی، مجتمع اداري 

جواد اخوان جعفرآبادي کد 6057خیر09155211832رویال، طبقه چهارم واحد چهارده

مشهدحقوقی
مشهد، راهنمایی 16 پالك 5، کارگزاري 

بیمه بنیان مهر امروز کد 6058بله09155224280رسمی بیمه بنیان مهر امروز

تهرانحقیقی

     
مجیدیه، نبش کوچه طلوعی، پالك 16، 

محبوبه رفیعی کد 6059بله09128272062واحد 6

مشهدحقیقی
مشهد، خیابان کوشش، نبش کوشش 20، 

امیر سلیمانی بجستانی کد 6060خیر09155027636طبقه فوقانی موسسه مالی ثامن الحجج

همدانحقیقی
همدان، خیابان طالقانی، روبروي کتابخانه 

محمد سعید ظهیري نیا کد 6061خیر09188116366آزادي، پالك 70

شیرازحقیقی
شیراز،گلدشت، معالی آباد، خیابان الدن، 

محمد عباسی کد 6062خیر09377499475مجتمع تجاري گلدشت، واحد 35

کرجحقیقی
کرج، خیابان شهید بهشتی، خیابان شریفی، 

بهزاد رحیمیان کد 6063بله09134607412کوچه گلی، پالك 13، واحد 3

همدانحقوقی
م بعثت، ابتداي خ جهان نما، مجتمع اداري 
بیمه آتی رویان نصر کد 6064خیر09363026774بعثت، کارگزاري رسمی بیمه آتی رویان نصر

تهرانحقوقی
خ سهروردي شمالی، نرسیده به خ هویزه، خ 

بیمه صنعت نفت کد 6065خیر09123277905شهید نیکو قدم، پالك 12

مشهدحقوقی

      
کویر، واحد 201کارگزاري بیمه توسعه تدبیر 

بله09159106519بیمه
شرکت کارگزاري بیمه توسعه 

تدبیر بیمه کد 6066

تهرانحقوقی
تهران،میدان ونک، خیابان ونک، پالك 156، 

بیمه همپاد ره کد 6067بله09122139201طبقه 4 شرقی، کارگزاري بیمه همپاد

تهرانحقوقی
تهران،خیابان گاندي جنوبی، خیابان سوم، 

بیمه تامین آینده کد 6068بله09123105065پالك 12، طبقه 2



تهرانحقیقی
تهران، میدان ول   
شقایق، ساختمان ش    

کرج، خیابان بهار، ج    کرجحقیقی

یزدحقوقی

     
طبقه4 واحد 43،ک    

تهرانحقوقی

      
راست، بن بست آ   

1654، طبقه   

بندرعباسحقیقی
بندرعباس، چهارر    
جعفري (سراب آتش    

تهرانحقوقی
تهران، خ میرزا   

آباد،کوچه شهد    

کبودرآهنگحقیقی
همدان، کبودرآهنگ    

بلو 

ارومیهحقیقی
آذربایجان غربی، م    

بلوار انقالب،   

بندرعباسحقوقی
مشهد، خیابان کوش    

طبقه فوقانی موس   

تبریزحقیقی

      
ساختمان آلومینیوم      

ارومیهحقوقی

       
ساختمان جوشن 4    

اول  

تهرانحقوقی
تهران، خیابان کارگر    

اقتصاد، ساختمان     

همدانحقیقی
همدان، خیابان شر   

نوین، 

همدانحقوقی
همدان، میدان ج    

مجتمع آ  

تهرانحقیقی
تهران، میدان ونک،    

زایندره ر   

تهرانحقیقی
تهران، بلوار میردام    

ساختمان رزمیردا    

بجنوردحقیقی
بجنورد، خ طالقا    

سرمایه، پ   



تبریزحقیقی
تبریز، خیابان بیالنکوه، 100 متر باالتر از 

سجاد خیاطی کد 6086بله09141097952مسجد کالنتر، پالك 7

ارومیهحقوقی
سه راه کاشانی، نبش باکري، ساحتمان 

بیمه سامانه یاري رسان کد 6087بله09123849362زمردي، طبقه 2

تهرانحقیقی
تهران، م فردوسی، خ نجات الهی، خیابان 

A4 خیر09121310670فالح پور، پ 16، واحد
سید پیام طباطبائی مهر کد 

6088

کرجحقیقی
کرج، خ شهید بهشتی، نرسیده به م 

بله09123662997سپاه،طاق کسري، طبقه  پنجم، واحد 501
علیرضا خانزاده پشتیري کد 

6089

.مرند.حقیقی
مرند، خیابان امام، روبروي آتش نشانی، 

امینه کشاورز کد 6090بله09144916990نبش کوي انتظاري

تهرانحقیقی
تهران، ده ونک، خیابان شرافتی، خیابان 

لعیا جاللی لواسانی کد 6091بله09126089431رجبی، روبروي پارك، پالك 43

تهرانحقیقی
تهران، خیابان فاطمی، خیابان شیخلر، پالك 

نصرت اله فردوسی کد 6092خیر1209123840977، طبقه سوم

تهرانحقیقی
تهران، بلوار میرداماد، پاساژ مریم، طبقه اول، 

محمد کرمی کد 6093خیر09124740034پالك 116

مشهدحقیقی
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلواردانشجو، نبش 

خیر09153133272دانشجو 14، پالك 156، طبقه 2
سید حمید رضا رشیدي کد 

6094

تهرانحقوقی
تهران، میدان ونک خیابان گاندي کوچه 

بله09127012158بیست ویکم، شماره 11، واحد 7
کارگزاري  بیمه تندیس اعتماد 

پایدار کد 6095

کرمانحقیقی

      
بین هتل جهانگردي و داروخانه،پالك 24، 

عباس احمدیان آزادگله کد 6097بله 09140141003طبقه اول

اصفهانحقیقی
اصفهان فلکه ارتش ، جنب بانک ملی ، بن 

نجمه ایزد فر کد 6098بله09375616146بست شهید قاسمی ، طبقه فوقانی

تهرانحقوقی
خیابان پونک، بین بلوار عدل و سردار 

بیمه گران اندیشه فردا کد 6100بله09123083868جنگل، پ 89، طبقه دوم

تهرانحقوقی
تهران-خیابان جالل آل احمد-نرسیده به 
بله09121089977اشرفی اصفهانی-پالك453-طبقه3واحد5

    
سپهر میالد شهر(6102) کد 

6102

کرجحقیقی
کرج ، مهرویال ، بلوار سرداران ، نبش کوچه 

نسیم کرباسی کد 6103بله09358890422ستاره ، ساختمان 786 ، واحد 6

تهرانحقوقی
تهران، میدان هفتم تیر ، خیابان ، قائم مقام 
بله09125572282فراهانی ، کوچه یکم ، پالك 17 ، واحد 1

شرکت کارگزاري بیمه تامین 
صنعت برتر کد 6104

یزدحقیقی

    
آرام،کوچه1میرداماد، طبقه تحتانی 

محمدرضا نصراللهی کد 6105بله09132735280کتابسراي یزد



همدانحقیقی
همدان، بلوار چیت سازي، جنب انبار نفت 

راضیه زارعی کد 6106بله09183150883سابق، روبروي پارك

ساريحقیقی
ساري، بلوارطالقانی، کوچه ایرانپور، جنب 

محمود تصدقی کد 6107بله09111515251الکتریکی،پالك 27

ساريحقیقی
ساري، میدان ساعت، خیابان مدرس، نبش 

حسین بلمه کد 6108خیر09111558157کوي پیشنمازي، طبقه دوم

مشهدحقیقی
مشهد، خیابان آبکوه، بین آبکوه 11 و 12، 

فاطمه رمضانی کد 6109بله09151197032ساختمان 321،طبقه 1 ،  واحد 1

اراكحقیقی
اراك،خیابان جالل آالحمد (رنگرزها)، 

راحله غیاث آبادي کد 6110خیر09184342060نرسیده به میدان قرآن

تهرانحقیقی
تهران، میدان صادقیه، خیابان ستارخان، 

فاطمه یامی کد 6111خیر09127018667خیابان خسرو شمالی، برج بهاران، پالك 11

تهرانحقیقی

      
دامپزشکی کوچه رضوان، پالك 2، طبقه 

فاطمه خداخانی کد 6112بله09192073039دوم، واحد 7

.ماکو.حقیقی
قزوین، چهارراه ولیعصر، بلوار خرمشهر، 
فرزانه آقاجانی کالسی کد 6113بله09145105161ربروي بانک ملت، جنب اتوگالري امیر

تهرانحقیقی
شهر ري، سراه ورامین،خ ابن باویه، مجتمع 

عباس زمانی جهرودي کد 6114خیر09121396519تجاري امین، طبقه همکف، پ 49

تهرانحقیقی
تهران، خ سپهبد قرنی، خ سمیه، پ 231، 

ندا غیور آذر کد 6115بله09192223494طبقه6، واحد22

تهرانحقیقی
تهران، بزرگراه ستاري جنوبی، ابتداي بلوار 

محمد اعرابی کد 6116خیر09127049584فردوس شرق، پالك 438، طبقه 5، واحد 19

تهرانحقوقی
تهران، خیابان کریم خان، خیابان حافظ، بعد 

بله09122372725از خیابان ورشو، پالك 481، طبقه 2
بیمه طرح گسترش بیمه (سهامی 

خاص) کد 6117

کرمانشاهحقیقی
کرمانشاه، 22 بهمن، پایین تر از میدان 

فرزاد ناصریون کد 6118خیر09188324778مرکزي، پالك دوم ثبتی

مشهدحقیقی
مشهد، خیابان مجدشمالی، مجد 6، پالك 

جواد نژادسلیمانی کد 6119بله10509156156808

تهرانحقیقی
م هفت تیر، خ بهار شیراز، پ 169 طبقه 

جواد مقدم کد 6120بله09121268125سوم، واحد 10

سبزوارحقوقی
سبزوار، خیابان 24 متري انقالب، بوستان 3، 

بله09155724375پالك 18
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
حامیان اسرار کویر کد 6121

قزوینحقوقی

       
شرکت کارگزاري رسمی بیمه سروش امن 

بله09121828863بیمه
بیمه سروش امن بیمه (سهامی 

خاص) کد 6122



تهرانحقیقی
تهران، خیابان حافظ،  خیابان غزالی، پارس 
خدیجه باغیانی کد 6123خیر09123348348جنوبی، ساختمان محمد، طبقه دوم، واحد 4

تهرانحقوقی
م هفتم تیر ،قائم مقام فراهانی ، روبروي 

بله09121485408تهران کلینیک ، پ 147 ، طبقه 4
شرکت بیمه همراه بیمه حامی 

کد 6124

تهرانحقیقی
تهران،خیابان مطهري،خیابان سلیمان 
مهوش رشتچی کد 6125بله09102303836خاطر،خیابان وراوینی،پالك21، واحد 1

آستاراحقیقی
آستارا، خیابان شریعتی شرقی، جنب آژانس 

نیلوفر علیرضائی کد 6126بله09112847883ساحل، ساختمان امیر، پالك 42

گرگانحقیقی
گرگان، خیابان شریعتی (سرخواجه)، 

شیوا محمدي کد 6127بله09113716193مجتمع تجاري پاداش، طبقه سوم، واحد2

گنبدکاووسحقیقی
گلستان، گنبد کاووس، خیابان طالقانی 

احمد شریفی ثانی کد 6128بله09112767540غربی، بعد از چهارراه دوم، نبش کوچه پنجم

کازرونحقوقی
فارس، کازرون، چهارراه دادگستري، مجتمع 

بله09173244288بزرگ وکال، طبقه 4، واحد 20
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
قصر طالیی بیمه ها کد 6129

تهرانحقیقی
تهران، میدان آزادي ، ابتداي محمد علی 

فرنام عظیم زاده کد 6130بله09122497750جناح ، کوچه صفا ، پالك 6 واحد 5

مشهدحقیقی

      
جمهوري 10، باالي بانک رفاه و ساختمان 

حسین کسرائی کد 6131بله09151156657کسرائی

تهرانحقیقی

    
راسل،کوچه امین الهی، پ 107 طبقه دوم 

نصراهللا رئیسی کد 6132بله09122024077جنوبی

کرمانحقیقی
کرمان، بلوار جهاد، خ مولوي،جنب 

هادي عصاري بمی کد 6133خیر09131420271ژیمناستیک نصر، پ 142، طبقه اول

مشهدحقیقی
مشهد، بلوار شهید قرنی، قرنی 32، پالك 4، 

علیرضا بختونیا کد 6134خیر09153182921طبقه اول،واحد 3

تهرانحقوقی
خ انقالب، خ بهار جنوبی، مجتمع اداري 

بله09123710929بهار، طبقه سوم اداري، شماره 544
بیمه اریکه تجارت آتی 

نگر(سهامی خاص ) کد 6135

رشتحقیقی
رشت، بلوار شهید رجائی (رشتیان)، نبش 

بله09111362476کوچه 13 ( شهید حسین زاده فرد)
پژمان پورحبیب یکتاشارمی کد 

6136

تهرانحقیقی
تهران،خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید 
محمدرضا شارقی کد 6137خیر09122206369کاووسی فر، خیابان شهید میرزایی زینالی

تهرانحقیقی
تهرانپارس، خ جشنواره،شهرك شاهد، کوچه 

سمیه صحرائی کد 6138خیر09127229958هفتم، پ 113، واحد 8

تهرانحقیقی
تهران، خیابان فرجام، خیابان هنگام، پالك 

زهره بیات کد 6139بله14109123431765، طبقه 5



تهرانحقیقی
ستارخان،خ کاشانی پور، خ دستبند، مجتمع 

علی اصغر شفیعی مقدم کد 6140خیر09122545268ورزشی توحید، واحد 92

بندرعباسحقیقی
بندرعباس، میدان شهداء، مجتمع تجاري 

نوید نصرتی کد 6141بله09173614339شهرداري، پالك 9

تهرانحقیقی
تهران، خیابان انقالب، روبرویخیابان استاد 

حسن جدیدي کد 6142بله09127087442نجات الهی، کوچه ابیورد، پالك 11

طبسحقوقی
طبس، خیابان گلشن، نرسیده به میدان 

بله09138582979آزادگان، جنب دفتر فروش سایپا

    
حامی آسایش آتیه (سهامی 

خاص) کد 6143

رفسنجانحقیقی
رفسنجان، عباس آباد، خیابان ابوذر، کوي 

بله4409137657680، پالك 78
هوشیار ابوطالبی عبدل آبادي کد 

6144

ارومیهحقیقی
ارومیه، بلوار مدرس، اول خیابان همافر، 

سمیه گلچین کد 6145خیر09141469186نبش کوچه اول، پالك 1

تهرانحقیقی
م ولیعصر، ابتداي بلوار کشاورز، سمت خ 

حمیدرضا کرم زاده کد 6146بله09122110897فلسطین، پ 54، طبقه 7، واحد 14

تهرانحقیقی

     
داروپخش، خ طالقانی، جنب فروشگاه نیروي 

علی علی بابائی کد 6147خیر09360592410انتظامی

کرجحقیقی
کرج، میدان هفت تیر، ابتداي بلوار بالل، 
بله09124620989ساختمان آناهیتا یک، طبقه دوم، واحد 3

فهیمه رعیتی توران پشتی کد 
6148

مشهدحقیقی
مشهد، رضا ضهر، بلوار رضوي، بین رضوي 6 

بله09155336301- 8، پالك 64
ابوالفضل حسن زاده مقدم کد 

6149

تهرانحقیقی
تهران، تهرانپارس، فلکه دوم، خیابان فرجام، 

ریحانه تاجیک کد 6150بله09123331108پالك 89، واحد 21

اردبیلحقوقی
اردبیل، خیابان مطهري، جنب استخر 

بله09144512610شهرداري
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
حامیان شمال غرب کد 6151

تهرانحقیقی
م ولیعصر، خ ولیعصر، خ اسفندیار، پ 38، 

بله09126619773ط 3، واحد 6 شمالی
تانیا لطفی کد 785(6152) کد 

6152

بابلحقیقی
بابل، روبروي دانشگاه پزشکی، 100 متر 

عباس رمضان نژاد کد 6153خیر09111131774داخل خیابان سرگرد قاسمی

تهرانحقوقی
شهرستان شهریار، خ ولیعصر، م امام، کوچه 

آتیه سازان امید ایرانیان کد 6154بله09128721201آقاجانلو، پ 3،نبش پاساژ مهر

تهرانحقوقی
تهران، خیابان قائم مقام، پایین تر از 

بله09122011932مطهري، پالك 10
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 

سایپا584 کد 6155

زنجانحقیقی
زنجان،وحیدیه، بلوار پروین اعتصامی، پالك 

مهدي بیگدلی کد 6156بله8909390169780



تهرانحقیقی
سیدخندان، سهروردي شمالی، طرف م 
اکرم عظیمی کد 6157بله09127952059پالیزي،کوچه اشراقی، پ 30، واحد 4

تهرانحقیقی
نارمک، گلبرگ شرقی، مجتمع تجاري 

ستاره طهرانی کد 6158خیر09197923134گلبرگ، طبقه اول شرقی، واحد 33

تهرانحقیقی

     
جنوبی، کوچه رشتچی، پالك 7، طبقه 5، 

پدرام صالحه پور کد 6159بله09195370454واحد 13

یزدحقیقی
یزد، بلوار  دانشجو،کوچه شهید صالحیه، ط 
بله09138503880فوقانی مواد غذایی  منتظري، واحد شماره 3

احسان برزگري نصرابادي کد 
6160

تهرانحقیقی
 ،خ بهشتی، خ خلیل حسینی، کوچه وطنی ،

سمیرا حسن آبادي کد 6161بله09100616892پل 20، طبقه 3 واحد شمالی

ساريحقوقی
ساري، کوي آزادي، شهرك گلها، کوچه 

بله09123241921گلدیس، پالك 10، واحد 11
شرکت بیمه گران همیار ایرانیان 

کد 6162

مشهدحقیقی
مشهد، بین هفت تیر و وکیل آباد 22، پالك 

مصطفی حیرانی مقدم کد 6163بله52409155185575

کرجحقیقی
کرج4راه امام خمینی ره، ابتداي خ چالوس، 

ابوالفضل مهدوي کد 6164بله09126631247پاساژ مرکزي،طبقه دوم، پ 23

مشهدحقوقی
مشهد، بلوار احمد آباد، ابتداي خ قائم،بیمه 

بله09127149046گران پارسا
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 

بیمه گران پارسا کد 6165

مشهدحقیقی
مشهد، بلوار پیروزي، پیروزي 20، حق 

ساناز طهماسبی کد 6166خیر09155081356شناس 6، پالك99

کرجحقوقی
کرج، میدان نبوت، برج پارسه، طبقه 5، 

بله09128182443واحد 18
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 

مهر آراي آداك کد 6167

تهرانحقوقی
تهران، خ آفریقا،  بلوار ناهید ، کوچه اختران، 

بله09121572810پ57، ساختمان الماس، واحد 606
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
حامی تجارت الماس کد 6168

دهگالنحقیقی
استان کردستان، دهگالن، میدان معلم، بلوار 

جمشید یوسفی کد 6169بله09183774527حافظ، روبروي اداره میراث فرهنگی

بابلحقیقی
بابل، چهارراه فرهنگ خیابان شهید مصطفی 

رامین مهدوي ساداتی کد 6170بله09111128534خمینی بین خورشید2 و 4

تهرانحقوقی
خیابان شریعتی، باالتر از میرداماد،بن بست 

بله09128230092شریفی، پالك 13،واحد 1
بیمه اندیشه ایمن ایرانیان کد 

6171

تهرانحقیقی
م رسالت، خ هنگام، ربروي شهرداري، پ 

علیرضا کریمی کد 6172بله14109121952371، طبقه سوم، واحد 9

یزدحقیقی
یزد، میدان باهنر، ابتداي پاکنژاد، مجتمع 

خیر09131522118تجاري پارس، طبقه سوم، واحد 9
سعید حسینی صدرآبادي کد 

6173



بله09131529886یزد، مهریز، میدان توحید، نبش میدانیزدحقیقی
سیدجمال الدین طباطبائی کد 

6174

شهرکردحقوقی
شهرکرد، گودال چشمه، خیابان هاشمی 

بله09132805936نژاد، کوچه 4، پالك 4
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
طلوع صبح آرامش کد 6175

مشهدحقیقی
مشهد، بلوار صارمی، صارمی 5، پالك 2، 

پوریا نوروز کرمانشاهی کد 6176بله09153018729طبقه 2

تهرانحقوقی
تهران، پیچ شمیران، خیابان انقالب، خیابان 
بله09122541903بهارجنوبی، پالك 37، طبقه سوم واحد 541

    
تدبیر رفاه ایرانیان (سهامی 

خاص) کد 6177

تهرانحقیقی
تهران، خیابان مطهري، خیابان میرعماد، 
بهنام نصیري کد 6178بله09121021868کوچه یازدهم، پالك 12، واحد 9، طبقه 3

شیرازحقیقی
شیراز، قوامی، بلوار استقالل، نبش کوچه 

گل اندام قزل باش کد 6179بله3509173106238، پال ك 38، طبقه 2

اراكحقیقی
اراك، خیابان قائم مقام، تقاطع آیت اله 

محسن عسگري جالل کد 6180بله09183611877غفاري،

تهرانحقیقی

     
آذربایجان، کوچه کیامنش، پالك 2، واحد 3 

سمیرا عاملی شالی کد 6181بله09121970120جنوبی

تهرانحقیقی
تهران،خیابان خالداسالمبولی (وزرا)، خیابان 
آتیه شفیعی ثابت کد 6182خیر09122028411ششم، کوچه دل افروز، پالك 19، واحد 17

تهرانحقیقی

     
معین، پالك 33، ساختمان معین، طبقه 1، 

B1 خیر09128403565واحد
پریسا حسین زاده ضرابی کد 

6183

مشهدحقیقی
خ نبش احمداباد 1، ساختمان ابومسلم، 

امید شاهرخی کد 6184بله09155106472طبقه فوقانی بانک ملت، واحد 303

تهرانحقیقی
 ،خ شریعتی، خدولت، ابتداي خ جاللی ،

وحیده شریفی کد 6185بله09128167068شماره 19، طبقه پنجم واحد 17

کرجحقیقی
کرج، خیابان مطهري ، جنب آموزش و 

مرضیه حالج کد 6186بله09127167588پرورش ، برج پارسیان ، طبقه 4 واحد 10

شیرازحقیقی
بلوار امیر کبیر، بلوار سجادیه، بین کوي 45 

الهام دالور کد 6187خیر09360410810و 43،ساختمان 101

شیرازحقیقی
شیراز، خ حسینی، خیابان آستانه، ط فوقانی 
زهرا عبودي کد 6188خیر09374738705ساندویچ حافظ، روبروي نمایشگاه اتومبیل

بجنوردحقوقی
بجنورد، خیابان چمران، خیابان آزادي، نبش 

بله09155845519آزادي2
شرکت فرداي بهتر شرق کد 

6189

تهرانحقوقی

    
مرکزي،ساختمان اداري رز، طبقه 6، واحد 

بله60309124444469
کارگزاري رسمی بیمه یاوران 

تامین بهتاش کد 6190



تهرانحقیقی
سعادت آباد،عالمه طباطبایی جنوبی، 

سیمین زاهدي کد 6191بله09122149963ساختمان اداري طوس، طبقه 5، واحد 96

مراغهحقیقی
آذربایجان شرقی، مراغه، انتهاي خیابان 

زهرا احدي خطب کد 6192بله09360317819سعدي، روبروي فروشگاه کیهان

مشهدحقوقی
مشهد، میدان احمد آباد، نبش کالهدوز 2، 

شرکت پژواك کارآمدان کد 6193خیر09155105308پالك 1/16، طبقه فوقانی

ره ضیاءالدینحقیقی
قره ضیاالدین، بلوار آیت اله خامنه اي، 

ولی رسول زاده کد 6194خیر09143633836روبروي مجتمع صنعتی اتحاد

خويحقیقی
آذربایجان غربی، خوي، خیابان خمینی 

میرمجید ساالري کد 6195خیر09149653207جنوبی، روبروي خیابان 22 بهمن

تهرانحقوقی

      
بست سروش، ساختمان بهمن طبقه سوم، 

بله09122399759واحد سوم
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
مهر آفرین کاسپین کد 6196

تهرانحقیقی
تهران، بزرگراه نواب صفوي، جنب پل 

زهرا زمانی فروشانی کد 6197خیر09124977093کمیل، ساختمان افرا، طبقه دوم، واحد 203

لنگرودحقیقی
گیالن، لنگرود، خیابان امام خمینی، پشت 

بهنام نعمتی پرشکوه کد 6198بله09111402351اداره نوغان، نبش همیاري 2

اهوازحقیقی
اهواز،بیست و چهار متري، خیابان شهید 

سیده مریم قارونی کد 6199خیر09167415574جویلی، ساختمان علوي، طبقه اول، واحد 1

تهرانحقیقی
تهران، بزرگراه حکیم غرب، نبش خیابام 
نسرین همتی طلب فرد کد 6200بله09122246095پیامبر مرکزي، مرکز خرید نور، شماره 35

علی اکبر مومنیان کد 6201خیر09128513723کاشان، بلوار دانش، نبش دانش 19کاشانحقیقی

ابوذر حبیبی کد 6202بله09127429287زنجان، خیابان فدائیان اسالم، پالك 187زنجانحقیقی

تهرانحقیقی

       
حسین، بعد از هجرت یکم، پالك 17، طبقه 

پریسا شمسی سیار کد 6203بله109123678348

.مرند.حقیقی
آذربایجان شرقی، مرند، خیابان جلفا، 

زهرا پور ولی کد 6204بله09141936943نرسیده به چهارراه محراب

کاشانحقیقی
کاشان، میدان معلم، بلوار مفتح، نرسیده به 
فاطمه مدنی مفرد کد 6205بله09132639213میدان 14 معصوم، روبروي نمایندگی سونی

تهرانحقیقی
تهران، شهرك قدس، بلوار شهید 

مهدیه الله زاري کد 6206بله09128249100دادمان،ساختمان سامان، پالك 44، طبقه 1

تهرانحقوقی
م انقالب، خ آزادي،م انقالب،پاساژ پارس،پ 

خیر7709127278175، ط 1، واحد 26
بیمه توسعه اعتماد سبز (سهامی 

خاص) کد 6207



رشتحقیقی
شمیران، خ انقالب، خ بهار برج بهار، طبقه 

سیده زهرا هاشمی للم کد 6208بله09197525545اول، پالك 180

تهرانحقوقی
تهران،میدان ونک، خیابان شیراز جنوبی، بن 
خیر09122029369بست بهاران، پالك 3، طبقه سوم و چهارم

شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
تامین زندگی فردا کد 6209

تهرانحقوقی
تهران،خیابان آذربایجان، بین رودکی و نواب، 

بله09128096352کوچه برادران، پالك 4، طبقه 2

    
اطمینان زندگی ایرانیان  (سهامی 

خاص) کد 6210

تهرانحقوقی
خ سپهبد قرنی، خ ایرانشهر پارك هنرمندان، 

بله09121830323پ 166، طبقه سوم، شماره 10

    
آراد سفیر آرامش (سهامی خاص) 

کد 6211

کرمانحقیقی
کرمان، خیابان خواجو، نبش کوچه 15، 

بله09137056330روبروي طال فروشی
سمیه حاجی غالمعلی ماهانی کد 

6212

تهرانحقیقی

      
حوض)، جنب بانک ملی، پالك 42، طبقه 

یوسف خیري بالسی کد 6213خیر09122024028سوم

تهرانحقوقی
تهران، خ آیت اهللا طالقانی شماره 183، 

بله09126306560طبقه 2 و 3

    
پارس همگام (سهامی خاص) کد 

6214

مشهدحقیقی
مشهد، میدان تختی، بین خیابان مطهري 

سید مهدي گنج بخش کد 6215بله09155051557جنوبی 1 و 3، پالك 19، طبقه دوم

تبریزحقوقی
تبریز، ولیعصر، فلکه رودکی، روبروي بانک 

بله09144043317خاورمیانه، طبه پایین ساختمان آراز

    
تامین سیر ایرانیان (سهامی 

خاص) کد 6216

دامغانحقوقی
سمنان، دامغان، خیابان 22 بهمن، جنب 

بله09124317642معدن ذغال سنگ بهنام

    
سفیر مشاوران قومس (سهامی 

خاص) کد 6217

تهرانحقیقی
تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از چهارراه 

بیژن وفادار کد 6218بله09122378438ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پالك 13، واحد 7

مشهدحقیقی
مشهد، بلوار معلم، بین معلم 43 و 45، 

هادي امین زاده کد 6219بله09151034860ساختمان 635

مشهدحقیقی
مشهد، نبش بلوار کالهدوز 13/1 (ابوسعید 

مهسا احمدزاده بزاز کد 6220خیر09155092561ابوالخیر) ، پالك91، واحد یک

تهرانحقیقی
فلکه اول صادقیه، خ ستارخان، خ اسدي، 

مریم نیري کد 6221بله09121112658پاساژ مروارید، طبقه چهارم، واحد 35

اصفهانحقیقی
اصفهان،بلوار وحید کوچه 25مجتمع امام 

بله09133130530علی (ع)، طبقه 2، واحد 5
مهران مختاري کرچگانی کد 

6222

یزدحقوقی
یزد، خیابان مطهري، ربروي شیرینی گل 

خیر09133559242یاس، طبقه فوقانی بانک شهر

    
سفیر اعتماد ایرانیان (سهامی 

خاص) کد 6223

کرمانحقیقی
کرمان،4راه فرهنگیان، معلم 12، ساختمان 

نجمه مهدي زاده راینی کد 6224بله09125007959بیوت، واحد 13، طبقه سوم



مشهدحقوقی
مشهد، احمد آباد21، ساختمان توحید، 

بله09151135810طبقه دوم، واحد 204
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
مژده آوران زندگی کد 6225

یزدحقیقی
یزد، بلوار امام جعفر صادق، قبل از رستوران 

مجتبی مظفري کد 6226بله09131545030توت فرنگی

مشهدحقیقی
مشهد، بلوار توس بین کافی 12 و 14، پالك 

مرجان خوشنام کد 6227بله12609154820851

کرجحقوقی
کرج، میدان توحید، برج سامان، طبقه اول، 

بله09193309557واحد 13

    
آسایش و آرامش آینده ایرانیان 

(سهامی خاص) کد 6228

تهرانحقیقی
بزرگراه رسالت، خ فرجام، فرجام غربی، 

مجیدرضا مرشدي کد 6229بله09121333790نرسیده به خ حیدر خانی، پ 736، طبقه 2

تهرانحقوقی
تهران، سعادت آباد-سرو غربی-نبش 

بله09120149726مروارید-پالك3-واحد5

    
آینده اندیشان ماهان فرزام -کد 

بیمه مرکزي 895(سهامی 

شاهین شهرحقیقی
اصفهان، شاهین شهر، بلوار امام خمینی 
ابراهیم صفري دمآبی کد 6231بله09131163002(ره)، مجتمع تجاري معینی، طبقه دوم

تهرانحقوقی
تهران، تقاطع مدرس به شهید مطهري، پ 

بله19709121467892، طبقه 4، واحد 1

     
فرداي ایرانیان (سهامی خاص) 

کد 6232

تهرانحقیقی
تهران، میدان هفت تیر، خیابان سرتیپ 

نسیم راد کد 6233بله09128940686نعمت اله لطفی، پالك 9

تهرانحقیقی
تهران، پل چوبی، خ سرتیپ نامجو جنوبی، 

بهروز امامی تیموري کد 6234بله09124587464پاساژ قائم، پ14

تهرانحقیقی
تهران، م7  تیر، خ بهارشمالی، ساختمان 

زهره رنگرزجدي کد 6235بله09125305173مرجان، پ 252، طبقه5، واحد 14

تهرانحقیقی
تهران،کریم خان زند، خ ایرانشهر شمالی، 
سعید حسینی کد 6236بله09124392902ساختمان اداري 140، طبقه سوم واحد 9

تویسرکانحقیقی
همدان، تویسرکان، بلوار سرکان، روبروي 

مریم افشاري کد 6237بله09361320790تاالر قائم

مشهدحقیقی
مشهد،قاسم اباد، چهارراه مخابرات، شریعتی 

قربانعلی نیکوکار کد 6238بله2609151583482، تقاطع اول، سمت چپ، پالك 8

اصفهانحقوقی
اصفهان، میدان جمهوري، خیابان رباط اول، 

خیر09132067600قبل از چهار راه باهنر، سمت چپ
شرکت کارگزاري بیمه تدبیر 

اندیشان اعتماد گستر کد 6239

تهرانحقیقی
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، 
اباذر حلم زاده کد 6240بله09128153367مجتمع اداري کامران، طبقه5، واحد 13

زنجانحقیقی
زنجان، چهارراه سعدي، مجتمع تجاري آریا، 

سعیده رجب زاده کد 6241بله09191417640طبقه اول، واحد 104



سمنانحقیقی
سمنان،بلوار آزادي، بین خیابان 26 و 27، 

مسعود شکریان کد 6242بله09127322478جنب آژانس هفت، طبقه دوم

شهر قدسحقیقی
تهران، شهر قدس، 45 متري انقالب، جنب 

سمیه میرزائی بابایلو کد 6243بله09128203015استاد قناد، پالك 65 جدید

مشهدحقیقی
مشهد، بلوار دستغیب، نبش دستغیب 27، 

امین امیري کد 6244بله09153181206پالك 373

تبریزحقیقی
آذربایجان شرقی،شهرستان شبستر،خیابان 
فرهاد کارگر تیموري کد 6245بله09149710714پاسداران،پایین تر از بانک ملی،پالك 144

.مرند.حقیقی
آذربایجان شرقی،شهرستان مرند ،خیابان 

حسن پوربهبود کد 6246بله09143913618مدرس ، نرسیده به تقاطع معلم

تهرانحقوقی
تهران، خ ولیعصر، روبروي خ مطهري، خ 
بله09122545268فتحی کوچه فراهانی پور،پ 3، طبقه 1

بیمه رفاه آفرینان آتیه اندیش 
(سهامی خاص ) کد 6247

تهرانحقوقی
تهران، میدان ولیعصر، جنب سفارت عراق، 

بله09123349473ساختمان مینو، طبقه 4، واحد 406

    
کیان اطمینان ایرانیان (سهامی 

خاص) کد 6248

یزدحقوقی
یزد،4راه فرهنگیان ،بلوار پاکنژاد ، مجتمع 

بله09178523627تجاري سبحان ، طبقه دوم ، واحد 24

    
نیک آفرین یزد (سهامی خاص) 

کد 6249

تبریزحقیقی
تبریز ، نصف راه ، اول خیابان آذربایجان ، 

رقیه خردمند هراب کد 6250بله09144032754روبروي اداره کار

تهرانحقوقی
تهران ، خیابان سهروردي شمالی ، باالتر از 

بله09124504320بهشتی ، پالك 551 ، واحد 4

    
تامین آتیه آریا (سهامی خاص) 

کد 6251

مشهدحقیقی

      
مجتمع تجاري عدالت ، طبقه اول ، واحد ب 

علی حاجیان ملکی کد 6252بله32609192404323

تهرانحقوقی
تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه کیش ، پالك 

بله4009123455274 ، طبقه همکف

     
امین بنادر پارسیان  (سهامی 

خاص) کد 6253

اصفهانحقیقی
اصفهان، ارتش ، پل هوائی حسین آباد، 

ستاره کیخائی افوسی کد 6254بله09131691424مجتمع نوید ، طبقه اول ، واحد4

تهرانحقیقی

      
دولت، نبش کوچه نوباوه شماره 3، طبقه 4، 

علی خواجوند کد 6255بله09121771517واحد 17

کرمانشاهحقیقی
کرمانشاه، دولت آباد، خیابان40 متري، باالتر 

همت کوثري کد 6256بله09183857190از مشجد امیرالمومنین، پالك 86

اصفهانحقیقی

     
ساختمان تجاري اداري وحید، طبقه همکف، 

محمدرضا پرسیان کد 6257بله09131664736واحد 19

تهرانحقوقی
تهرانف تهران نو، خیابان دماوند، ایستگاه 

بله09122757649ابوریحان، پالك 406، واحد 7
شرکت گارگزاري رایا بیمه امین 

(سهامی خاص) کد 6258



کاشانحقیقی

         
میدان دوازده فروردین ، ساختمان اداري سر 

احسان میانه ساز کد 6259بله09128018011افرازي ، طبقه زیرین

تهرانحقیقی
تهران، لواسان، بلوارامام خمینی (ره)، ربروي 

حسین غالمرضائی کد 6260بله09122821121خیابان اتحاد، پالك 1341

بندرعباسحقیقی

    
خیابان اردیبهشت و معدل، ساختمان 554، 

رضا خوشبخت کد 6261بله09178176865طبقه همکف، واحد 102

تهرانحقیقی
تهران، خیابان پیروزي، روبروي چهارصد 

فریبا پیروزي کد 6262بله09128442325دستگاه، خیابان کلینی، پالك 76، طبقه 1

اهوازحقیقی
اهواز، گلستان، خیابان فروردین، نبش 

مرتضی پارساشکیب کد 6263بله09165066026خیابان بهمن، پالك 32

تهرانحقیقی
نهران، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی، بین 
علیرضا تابنده پور کد 6264بله09123145228چهارراه خاور و ولیعصر، پالك 517، واحد 9

گرگانحقیقی

     
کوچه 18سر خواجه، مجتمع تخت  

حسین  ورسانی کد 6265بله09119735249جمشید، طبقه 2، واحد 7

قزوینحقوقی

     
بیمارستان دهخدا، ساختمان بیمه، پ15 ، 

بله09123719716ط 2

    
فراز امید (سهامی خاص) کد 

6266

تهرانحقوقی

      
ربروي بیمه ایران، مجتمع تجاري و اداري 

بله09124460365بابایی، پالك 37، واحد 22
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
فنون تدبیر اقتصاد کد 6267

گرگانحقوقی

     
سازمان آب و فاضالب-مجتمع شهري-طبقه 

بله09113750586دوم-واحد 3

    
سحر اندیشان ایرانیان (سهامی 
خاص)(6268)کد بیمه مرکزي 

تهرانحقیقی
تهران، تقاطع سهروردي مطهري، پالك 81، 

زهرا یزدانی کد 6269بله09124843359طبقه دوم، واحد 4

بندرعباسحقیقی
بندرعباس، اسکله شهیدرجائی، جنب سالن 

حسین رضائی فرد کد 6270بله09177635442ترانزیت

سمنانحقیقی
سمنان، بلوار استقالل، نبش خیابان 21، 

عباسعلی فدوي کد 6271بله09128317156پالك 35، واحد 3

بله09120147637تهران، بزرگراه آفریقا، بلوار گلشهر، پالك 34تهرانحقوقی

    
نسیم صبح امید (سهامی خاص) 

کد 6272

تهرانحقیقی
تهران، خیابان جمهوري، بعد از باستان، 
اسماعیل عباسی کد 6273بله09124453578ساختمان مروارید، پالك 27، طبقه 5

مشهدحقیقی

        
دي، جنب ایستگاه مترو، ساختمان آسیا، 

شبیر باوقاریان کد 6274بله09153078078طبقه 4، واحد 402

تهرانحقوقی
تهران، بلوار آفریقا، نبش آناهیتا، برج 

بله09129424210آناهاتیا، پالك 73، طبقه ششم واحد 604

    
صفاي آرامش فردا (سهامی 

خاص) کد 6275



کرمانشاهحقیقی
کرمانشاه، جهاراه جوانشیر، به سمت مهدیه، 

مهدي آشوع کد 6276بله09188583660طبقه فوقانی بانک مهر ایران

تهرانحقیقی
تهران، ستارخان، سازمان آب، بعد از اسدي، 

مجتبی صالحی زاده کد 6277بله09121228067مجتمع مهرگان، طبقه اول، واحد 32

تبریزحقیقی
تبریز، خیابان طالقانی، ارگ جدید، مابین 
کاظم نعمت زاده کد 6278بله09148129953طالقانی و ارتش، ساختمان مهر، طبقه5

تهرانحقیقی

      
الشعرا بهار، ساختمان ایران بک،طبقه چهار، 

حسین نظري کد 6279بله09121860572واحد 7

تهرانحقوقی

      
مخبري، بین شهید ستاري و شاهین، پالك 

بله20609128501220، طبقه دوم، واحد دوم

    
حامی آسایش توانا (سهامی 

خاص) کد 6280

تهرانحقیقی

      
خندان، ابتداي خیابان بنی هاشم ، خیابان 

بله09197283801رحیمی کلور، پالك 72، زنگ 3
وحید اسدي احمد آبادي کد 

6281

تهرانحقیقی
فارابی شمالی(چایکنار)، کوچه کالنتر، 

احد حسنی توانا کد 6282بله09143110993ساختمان توانا، پالك 72

اهوازحقیقی
اهواز، خیابان سی متري، خیابان کیکاووس 

سروش ممبینی کد 6283بله09169178100بین ادهم و مولوي، پالك 222

یزدحقیقی
یزد ، بلوار مطهري ، ساختمان پردیس 3 

معصومه دهقانی کد 6284بله09132587845واحد 8

تبریزحقیقی

         
بنکاه عباس اوغلی، نبش کوچه شهید 

جعفر نعمتی تازه کند کد 6285بله09144214745پاشایی، پالك 101

اهوازحقیقی
دزفول، خیابان دهقان، بین آفرینش  شمالی 

لیال حاجی جعفر نمازي کد 6286خیر09372180120و استقالل

تهرانحقیقی
تهران، سهرودي شمالی، نبش چهارراه 

سینا تقوي مقدم کد 6287بله09122032251زینالی، پالك 312، واحد 5

تهرانحقیقی
تهران، یوسف آباد، میدان کالنتري، خیابان 
مینا مصدق کد 6288بله09123180806ابن سینا،نبش کوچه 37، پالك 96، واحد 5

تهرانحقوقی
تهران، خیابان وزرا، نبش خیابان سی و 

خیر09125272082هفتم، پالك 165، طبقه اول

    
آتیه تامین سبحان (سهامی 

خاص) کد 6289

تهرانحقیقی
تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به 

نیلوفر رهنماي نمین کد 6290بله09122407506احمد قیصر، پالك 271

تهرانحقیقی

       
ستاري (میدان نور سابق)،  جنب گل 

امیرحسام رجب فرد کد 6291بله09123951070فروشی مینیاتور، مجتمع اداري صبا، طبقه 

یزدحقوقی
یزد، بلوار شهید باهنر، نرسیده به میدان امام 
بله09123804650حسین (ع )،  روبروي شرکت گاز، طبقه اول

شرکت کارگزاري رسمی بیمه  
بهین براسا یزد کد 6292



تبریزحقیقی
تبریز، کوي ولیعصر، فلکه بازار ربروي بانک 

مهرناز خیردوست عموم کد 6293بله09143176593قوامین، مجتمع ولیعصر

تهرانحقیقی

     
خیابان افشاري (پدرثانی) و گلشن دوست 
فرید هجرت کد 6294بله09102112724(مسیل باختر)، جنب داروخانه بنژامین، 

قزوینحقوقی
قزوین، خیابان فلسطین، مجتمع اداري 

بله09122813754تجاري داریوش، طبقه 4، واحد 1

    
تدبیر تامین شهر (سهامی خاص) 

کد 6295

تهرانحقوقی
تهران،خیابان خالداسالمبولی (وزرا)، خیابان 
بله09122028411ششم، کوچه دل افروز، پالك 19، واحد 17

    
سایبان پوشش آریا (سهامی 

خاص) کد 6296

قائم شهرحقیقی
قائم شهر، میدان امام، بلوار ولیعصر، جنب 

بله09113234524پمپ بنزین نظرپور
محمد جعفریان کفشگري کالئی 

کد 6297

تهرانحقیقی
تهران، صادقیه، آیت اهللا کاشانی، زیر پل 

محبوبه مظفري کد 6298بله09123952912باکري، جنب بانک ملت شهرزیبا، پالك 606

تهرانحقوقی
تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج 

بله09121764699آسمان، واحد 604

    
گذرگاه ابریشم پارسی 0سهامی 

خاص) کد 6299

فاطمه کشاورزي کد 6300بله09134505783تهران، خیابان آپادانا، پاتک 48، واحد 403تهرانحقیقی

بابلحقوقی
بابل، روبروي دانشگاه علوم پزشکی، ابتداي 

بله09129336120خیابان سرگرد قاسمی

    
حامیان آرامش فردا ایرانیان 
(سهامی خاص) کد 6301

کرجحقیقی
کرج، مهرشهر، کیانمهر، بلوار امیر کبیر، 
سمیرا عزیزي کد 6302بله09124651735ساختمان سامان 5، طبقه سوم، واحد 12

تهرانحقوقی

      
شعاع، نبش خیابان خدري، پالك یک، طبقه 

بله09123139713چهارم، واحد هشت
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
حامیان پوشش فردا کد 6303

مشهدحقیقی
مشهد، خیابان احمد آباد، خیابان قائم، نبش 

احمد گرامی کد 6304بله09155193655قائم 6، پالك 14/1

مشهدحقیقی
مشهد، بلوار جمهوري،  نبش جمهوري 10، 

جلیل زجاجی کد 6305بله09151023114باالي بانک رفاه، پالك 96

تهرانحقوقی
تهران، میدان فردوسی، خیابان ایرانشهر 

بله09121135060جنوبی، پالك 61، طبقه سوم
شرکت کارگزاري بیمه یاري 

رسان کد 6306

مشهدحقیقی
مشهد، بلوار قرنی، نبش قرنی 29، ساختمان 

علیرضا زارعی کد 6307بله122509159013459،  طبقه 2، واحد 1

کرمانحقیقی
کرمان، خیابان بهمنیار، نبش کوچه 31، 

بهروز ذوالعلی کد 6308بله09131956003پالك 293

بجنوردحقوقی
بجنورد، خیابان امام خمینی غربی نبش 

بله09151842071میدان مادر پالك 1059 طبقه دوم
شرکت کارگزاري حامی گستر 
بهین (سهامی خاص) کد 6309



مشهدحقوقی
مشهد، احمد آباد، بلوار مالصدرا، مالصدرا 5، 

بله09153021087پالك 4
شرکت کارگزاري درایت اندیشان 

فردایی بهتر کد 6310

اسفراینحقیقی
اسفراین، میدان توحید، روبروي شرکت گاز، 

محبوبه طاهري کد 6311بله09159142451پالك 3

شیرازحقیقی

     
تجاري City Center، فاز 2، طبقه اول، 

بله09177003278واحد 34
سید محمد مهدي موسوي کد 

6312

تهرانحقیقی

      
ربروي خیابان جهانمهر، پالك 93، طبقه 5، 

بهنام پژوم کد 6313بله09121883585واحد 11

تهرانحقوقی
تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه 

بله09129223623ششم، واحد 618

    
ارمغان زندگی ایده آل (سهامی 

خاص) کد 6314

تهرانحقیقی
تهران، خیابان دولت، نبش مطهري، پالك 

امیر آزادمنش کد 6315بله09123774998یک، واحد 22

سمنانحقیقی
سمنان، میدان معلم،مجتمع تجاري اسکان، 

مریم بوند کد 6316خیر09104886800پالك 6، طبقه فوقانی

قزوینحقوقی
قزوین، خ شهید بابایی، باالتر از کانال، طبقه 

بله09123819499فوقانی فروشگاه دردانه، واحد 6، ط2

    
تدبیر آینده آباد (سهامی خاص) 

کد 6317

کرجحقیقی

      
میدان گلها، ساختمان ویدا، طبقه اول،واحد 

A مجتبی محجوب کد 6318بله509126627962

یزدحقیقی
یزد، خیابان دهم فروردین، میدان مارکار، 

محبوبه الله زاري کد 6319بله09132742034کوچه دبیرستان مارکار، پالك 1254

تهرانحقیقی

      
کورش، خ جواهریان، پ 48، طبقه 2، واحد 

سید محمد مدنی کد 6320بله609124808131

تهرانحقیقی

       
شمالی، کوچه افتخاري نیا، پالك 12، واحد 

مریم کاظم پورسماك کد 6321بله609128183392

تهرانحقوقی
تهران، ونک، گاندي جنوبی، خیابان 19، 

بله09120279319پالك 12، واحد 9، طبقه سوم
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 

آتیه سازان سراي امید کد 6322

تهرانحقیقی
تهران،فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه 

غزل کمال کد 6323خیر1309126105365، واحد 1305

قزوینحقوقی
قزوین، خیابان دانشگاه، باالتر از استاندارد، 

بله09123819499جنب بانک ثامن، پالك 459-457

    
تدبیر آینده آباد (سهامی خاص) 

کد 6324

مشهدحقوقی

     
چهارراه راهنمایی،ساختمان شیرین،ط 

بله309151134280،واحد 5
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 

کامیاران کیهان کد 6325

هادي افشارنیا کد 6326بله09131523378یزد، بلوار باهنر، کوچه شهید نورباالشهرکردحقیقی



شیرازحقیقی
نورآباد، نبش بازارچه جانبازان، روبروي پارك 

مریم خلیلی کد 6327بله09171235198کتاب

بابلحقیقی
بابل، خیابان 17 شهریور،مجتمع پارسه، 

بله09112133890واحد 38
امید باقرنژاد دالور(6328) 

کدبیمه مرکزي 1022 کد 6328

تهرانحقیقی
تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان 

بله09124436126کالنتري، پالك 69

    
معین مسیر امن (سهامی خاص) 

کد 6329

تهرانحقیقی

      
شیرازي، کوچه دل آرا، پالك یک، واحد 

مهشید حایري کد 6330بله50109126757974

مشهدحقیقی
مشهد، بزرگراه آسیایی، مشهد قوچان،یچ 

مریم محبی نسب کد 6331بله09360789450ساغروان، پالك 77

بابلحقیقی
بابل، کمربندي غربی، چهارراه امیرکبیر، 

ایمانه حسن پور کد 6332بله09111182417چهارمین مغازه از سمت چپ

تهرانحقیقی

   
مریم، پ 46، ساختمان سبز، ط اول، واحد 

شکوه ارکو کد 6333بله09125089155غربی

شهرکردحقیقی
شهرکرد خیابان فارابی شمالی خیابان سید 

بنفشه عسکرزاده کد 6334بله09135906920جمال مقابل مدرسه فروغ

اراكحقوقی
اراك، ضلع جنوبی میدان انقالب، مجتمع 

بله09181615505مینو، طبقه اول
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 

پارس حامی کد 6335

تهرانحقوقی

      
بهرام نادري، ساحتمان شماره 170، ط 3، 

خیر09126765597واحد9

    
رهوان راي اندیش  (سهامی 

خاص) کد 6336

بابلحقوقی
بایل، کمربندي شرقی، جنب شهرك بهمن، 

بله09118241363ساختمان اوصیاء، طبقه اول، واحد3

    
آراد آتیه ایرگان (سهامی خاص) 

کد 6337

سنندجحقیقی
کردستان، سقز، بلوار کردستان، جنب بانک 

سیده دیالن نوري کد 6338بله09188843004ملی

کرمانحقوقی
کرمان، خیابان هزار و یک شب، نبش کوچه 

بله09131978927شماره 13

    
آرامش ایرانیان (سهامی خاص) 

کد 6339

تهرانحقوقی
تهران، کوي نصر، خیابان شهید علیالی 

بله09124248574غربی، پالك 59، طبقه 5

    
بانیان آسمان آبی (سهامی خاص) 

کد 6340

شیرازحقیقی

      
حسن مجتبی(ع)،روبروي صنایع سنگ 

فاطمه حبیبیان کد 6341بله09173879079شهاب

ساريحقوقی

      
کوچه محسنی، جنب آزمایشگاه، مجتمع 

بله09111558157مادر، ط 2

    
چتر آرامش بیمه گران (سهامی 

خاص) کد 6342

تهرانحقیقی

       
زرتشت،جنب بانک ملت ساختمان یکتا،ط 2 

فاطمه مشاور کد 6343بله09123003740واحد 3



ارومیهحقوقی
ارومیه ،بلوار مدرس، اول خیابان 
بله09141469186همافر2،نبش کوچه 1، پالك 1

شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
چتر سفید گلچین کد 6344

ایالمحقیقی
مشهد،بین معلم 8 و 10،برج آبشار،طبقه 2 ، 

بله09120256299واحد2
مجید رشیدي محمودي کد 

6345

ایالمحقیقی

   
حیدري،ساختمان سازمان تبلیغات،روبروي 

بهروز شریفی کد 6346بله09189417327جهاد کشاورزي

تهرانحقیقی

      
اقبال ملی،ساختمان فرهنگ،شماره1، ط4، 

آنوش خاك پرور یزدي کد 6347بله09121385957و13

مشهدحقیقی
مشهد،بلوار عبدالمطلب ،بلوار هنرور ،بین 1 

الهه الهامی راد کد 6348بله09157067476و 3 ،پالك 43

تهرانحقیقی
تهران، خیابان آفریقا(نیلسون ماندال)،عاطفی 

اعظم چرسی زاده کد 6349بله09125467011شرقی،پالك48،طبقه3،واحد17

پیرانشهرحقیقی
آذربان غربی، پیرانشهر، تقاطع آزادي غربی و 

کمال جهانبخش کد 6350بله09143428199خیابان قدس

تهرانحقیقی
میدان هفت تیر، باالتر از فروشگاه یاس، 

بله09128671131کوچه شاهرخ، پالك16، طبقه دوم
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 

اکسیرزندگی خاورمیانه کد 6351

تهرانحقوقی
خیابان ولیعصر، باالتراز پارك وي، جنب 

خیر09124256103بانک ملی شعبه پسیان، پالك2977، واحد 4
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 

هماورد پارس کد 6352

کرجحقیقی
کرج، رجایی شهر، بلوار انقالب جنوبی، ین 
منوچهر آریا منش کد 6353بله09123606310خیابان مدنی و دستغیب، نبش کوچه رسالت

گرگانحقیقی

     
مجتمع اداري شابلوط، بلوكf، طبقه4، 

مهدي خاکی کد 6354بله09121882069واحد4

مشهدحقیقی

       
احمد، بین جالل آل احمد 1 و 3 ، پالك 

مهشید پیوندي کد 6355بله11/209390214981

مشهدحقیقی
مشهد، بلوار ملک آباد، خیابان فرهاد، پالك 

ایلیان شجاعی تبریزي کد 6356بله16709153157067

تهرانحقوقی
خیابان ولیعصر، باالتراز نیایش ، خیابان 

بله09124000512عاطفی، پالك 85

    
رفاه آفرینان وفادار(سهامی خاص) 

کد 6357

علی راکعی کد 6358بله09151182921مشهد، خیابان عبادي، خیابان گاز، نبش گاز1مشهدحقیقی

یزدحقوقی
یزد، بلوار منتظر قائم، روبروي ادلره برق، 

بله09131567562کوچه جنب بانک ملی،

    
زندگی خوب کویر ایرانیان کد 

6359

اهوازحقیقی

       
مرکز آموزش،مجتمع تجاري 

زهرا عین الوندپور کد 6360خیر09353315330خورشید،ط3،واحد 7



تهرانحقوقی
تهرانپارس، فلکه سوم تهرانپارس، ضلع 
بله09128827110شمال غربی، پ388، طبقه دوم، واحد 6

    
بهترین انتخاب براي آرامش کد 

6361

تهرانحقیقی

      
غربی میدان پونک، ساختمان آرش، ط 3، 

فریبرز خسرو تاج کد 6362بله09121764841واحد 14

اراكحقیقی
اراك، خیابان جالل آل احمد، روبروي بانک 

اکبر کاکاوند مالیر کد 6363بله09188601870تجارت

مشهدحقوقی
مشهد، خ احمدآباد، نبش خ قائم، بین 

بله09151111770قائم3و5، پالك11، ط2، واحد 4
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 

توانکاران توس کد 6364

بجنوردحقیقی
بجنورد، میدان استانداري، خیابان مهر، 

سیاوش درتومیان کد 6365بله09155844379ساختمان شماره20

بیرجندحقیقی

     
خیابان ابوریحان بیرونی، پالك7، طبقه 

سمیه کردي کد 6366بله09159353520همکف

تهرانحقوقی
میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه آویز، 

بله09123405923پالك1، طبقه همکف
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
آتیه اندیش زندگی کد 6367

قمحقیقی
میدان رسالت، اول بلوار بسیج، نبش 

خیراهللا خدابنده لو کد 6368بله09128525281بسیج2،دفتر کارگزاري رسمی بیمه722

گرگانحقیقی
گرگان، خیابان سرخواجه هفتم، پالك1، 

محمد آذري کد 6369بله09121090082واحد1

تهرانحقوقی
تهران، کریمخان زند، نجات اللهی، سپند 

بله09123728478شرقی، پالك37

    
چتر آسایش ایرانیان697 کد 

6370

کرجحقیقی
کرج-سه راه گوهردشت-ولیعصر6-برج 

علی رضوانی کد 6371بله09122688803جهان نما-واحد4

زنجانحقیقی
زنجان، میدان هنرستان،؛ خیابان خرمشهر، 

رضا نعمتی کد 6372بله09122412287روبروي بانک تجارت، پالك318

زنجانحقیقی
زنجان،خدابنده،خیابان کمربندي،پایینتر از 

علی بیگدلی کد 6373بله09127727049پارك شهر،پشت داروخانه دکتر محرمی

تهرانحقوقی
خیابان خرمشهر(آپادانا)، نرسیده به خیابان 

بله09122378028قنبرزاده، پالك194، واحد 122
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 

پرتو گستر برین کد 6374

تهرانحقیقی
تهران،خ آیت اهللا کاشانی، بلوار اباذر، 

کاملیا کوثري کد 6375بله09121971127پالك29 طبقه4

مشهدحقیقی

     
بیستون2، مجتمع تجاري توس، طبقه2 

فرزانه اسدي کد 6376خیر09153134423واحد 2

اصفهانحقیقی
خیابان دولت آباد، بلوار طالقانی، روبروي 

بله09139111670بانک کشاورزي
غالمرضا غالمی ارجنکی کد 

6377



تهرانحقیقی

     
شیرازي، نبش کوچه سوم، پ 19، طبقه 

پري میرزائی کد 6378بله09123797082دوم، واحد 4

شاهرودحقوقی
شاهرود، خیابان فروغی، روبروي شیرینی 

بله09124733055فروشی حبه نبات، پ78
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 
بیمه گران آسا رامش کد 6379

تهرانحقوقی
تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، پالك 

بله7409122817151، طبقه اول
شرکت کارگزاري رسمی 

بیمه گران شفیع کد 6380

تهرانحقوقی

        
نبش کوچه آزادگان- پالك 1292- طبقه 

بله09122201537دوم
شرکت کارگزاري رسمی بیمه فرا 

اندیشان پارسا کد 6381

کرمانشاهحقیقی
کرمانشاه- شهرك الهیه- شهرك بهداري- 

حمید رضا کاوشیان کد 6382بله09128331418خیابان بهداري- جنب دفتر پیشخوان رضایی

علیرضا قاسمی کد 6383بله09155158412مشهد- بلوار ابوطالب- بین ابوطالب56 و 58مشهدحقیقی

تهرانحقیقی
تهران- خیابان 17 شهریور- میدان شهدا- 

مقداد شیخی کد 6384بله09126480130پالك 99- طبقه 3- واحد 12

تهرانحقیقی
تهران- خیابان بهشتی- تقاطع سهروردي 

فریبا احمدي فر کد 6385بله09122706692شمالی- پالك 394

اهوازحقیقی
دزفول، خیابان دهقان، بین آفرینش و 

سلیمه صوفی زاده کد 6386بله09168875955خیابان استقالل

ساريحقیقی
ساري، خیابان 18 دي، پاساژ میالد، طبقه 

مازیار هادوي کد 6387بله09112535036پایین

تهرانحقوقی
تهران، خیابان فاطمی، روبروي هتل بین 

بله09124055816المللی الله، ساختمان253، طبقه7، واحد16
شرکت کارگزاري رسمی بیمه 

حامی چشم انداز فردا کد 6388

شیرازحقیقی
شیراز، خیابان قصرالدشت، بین کوچه38 و 

بله4009177120309،ساختمان پاپیون، طبقه اول، واحد1
علیرضا رضائی ابوالوردي کد 

6389

تهرانحقیقی

      
بنفشه دهم، مجتمع تجاري/ اداري باران، 

امیر فرخی کد 6390بله09122988759پالك 119

تهرانحقیقی
تهران، یادگار امام جنوب، خیابان امام 
عمران محمداسماعیل کد 6391بله09122215748خمینی، خیابان دین محمدي، پالك93

شیرازحقیقی
شیراز، خیابان زند، حدفاصل خیابان خیام و 
عاطفه زراعتیان کد 6392بله09171015690خیابان انوري، جنب کاال پزشکی زند، ط 2

زنجانحقیقی

    
روبروي جاده الچوان، جنب بیمه دانا، 

سعید محرمی قیداري کد 6393بله09123420556پالك278

کرمانشاهحقیقی
مسکن، بلوار گلها، بین ایستگاه طالقانی و 

علی حسینی کد 6394بله09189315446کارگران، روبروي بانک رفاه کارگران



شیرازحقیقی
شیراز، بلوار مطهري، بلوار امام زاده حسن، 
هادي زارع پور کد 6395بله5009179304617 متر مانده به سه راه بیمارستان شریعتی

ساريحقیقی
ساري، میدان شهداء، جنب بانک سپه، 

بله09119266625ساختمان کشتکار، طبقه دوم
زهرا نوري(6396) کد بیمه 
مرکزي 1077 کد 6396

تهرانحقیقی
تهران- خیابان میرزاي شیرازي جنوبی- 

بله09124348006نبش خیابان18- پالك1- واحد3
ابوالفضل حلم زاده(6397)کد 
بیمه مرکزي 596 کد 6397

تهرانحقوقی
تهران-خیابان نجات الهی-خیابان شهید 

بله09122244469صارمی-پالك24

    
رفاه فرازان هدف(کد بیمه مرکزي 

1013) کد 6398

آبادانحقوقی
آبادان-خیابان امام خمینی-نبش خیابان 
بله09168132770استخر-ساختمان برلیان-طبقه1-واحد79

    
رفاه گستران اروند کد1014 بیمه 

مرکزي کد 6399

کرجحقوقی
البرز-کرج-آزادگان-ابتداي مطهري-نبش 

بله09126348598کوي پیروزي-پالك 128

    
 حامی آریایی کد بیمه مرکزي

کد 6400 (1038

تهرانحقیقی
تهران-جمالزاده جنوبی-نبش جمهوري-

بله09123366604ساختمان110-طبقه سوم-واحد12
 لیال رضائی کد بیمه مرکزي)

کد 6401 (376

تهرانحقوقی
تهران-میدان ولی عصر-مجتمع ایرانیان-

بله09128011942طبقه4-واحد6

    
 حامی آفاق سیدان کد بیمه

مرکزي 977) کد 6402

مشهدحقیقی
مشهد-م شهداء-خ دانشگاه-نبش3-مجتمع 

بله09155598688تجاري امجد-طبقه1-واحد13
 ایمان لطفی کرامتی کد بیمه)

مرکزي 1086) کد 6403

تهرانحقوقی
تهران-ایرانشهر شمالی-خیابان مهاجر-خ 

بله09121328869فریدونشهر-پالك7

    
صافات تهران کد بیمه مرکزي 
54)(6404)(6404) کد 6404

اصفهانحقیقی
اصفهان-خ دکتر باهنر-مجتمع اسپادانا-

بله09133285317طبقه دوم-واحد8
 جهانگیر شریف- کد بیمه)
مرکزي1080) کد 6405

مشهدحقیقی
مشهد-خیابان راهنمایی-برج سلمان-

بله09155087625طبقه6-واحد60
 عقیل جالل زاده-کد بیمه)
مرکزي 1090) کد 6406

تهرانحقیقی
تهران-خ آزادي-خ اسکندري شمالی-
بله09122655282ساختمان اداري یکتا-پ21-واحد3

 مریم غالمی مایانی - کد بیمه)
مرکزي 838) کد 6407

تهرانحقیقی
تهران-سهروردي شمالی-خ میرزایی زینالی 

بله09121084182غربی-نبش خ سورنا-پالك143-واحد2
 پرویز حبیب زاده خدنگ- کد)
بیمه مرکزي-66) کد 6408

چنارانحقیقی
مشهد-چناران-خ بهار10-مجتمع تجاري 
بله09157145235پردیس-طبقه فوقانی بانک تجارت-واحد4

 محمود گفتی- کد بیمه مرکزي)
کد 6409 (1091

تهرانحقیقی
تهران-اتوبان فتح-خ17شهریور-جنب بانک 

بله09125360224صادرات-پالك166-واحد6
 زهره موسوي- کد بیمه مرکزي)

کد 6410 (1104

تهرانحقوقی
تهران-خ شریعتی-خ یخچال-بن بست 

بله09121089977سیما-پالك 1-واحد1

    
 آتیه گران آفاق امید-کد بیمه

مرکزي 1052)(6411) کد 6411



تهرانحقوقی
تهران-شریعتی-بعد از پل رومی-خ 

بله09121121780موسیوند-پالك56-واحد18

    
 (سالمت-کد بیمه مرکزي 320

کد 6412

مشهدحقوقی
مشهد-خ احمدآباد-خ پاستور-طبقه فوقانی 

بله09153188036بانک کارآفرین-طبقه اول-واحد2

    
-مستقیم نگرش سبز تدبیر امید

 کد بیمه مرکزي 1087) کد

مشهدحقیقی
مشهد-بلوار خیام-بازار بزرگ بین المللی-

بله09158999142فاز3-طبقه1-واحد416

    
 (محمدي-کدبیمه مرکزي 1098

کد 6414

مشهدحقیقی
مشهد-بلوار معلم-بین معلم   43و 45-

بله09156560284پالك 651

    
 (نوقابی-کد بیمه مرکزي1099

کد 6415

تهرانحقوقی
تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج آینه، 

بله09121755101واحد 103

    
شرکت توسعه صنعت و معدن 

نواندیشان کد 6416

تهرانحقیقی
تهران، کوي نصر(گیشا)، خیابان14، پالك6، 

کارگزاري ساسان ساعد کد 6417بله09122457735طبقه همکف

مشهدحقیقی
مشهد،قاسم آباد،بلوار 

بله09151569631شریعتی،نبش40،مجتمع مهران،واحد3

    
مقدم-کد بیمه مرکزي 1097 کد 

6418

مشهدحقیقی
مشهد خیابان خسروي نو،اندرزگو18،پاساژ 

بله09155191238محمودیه،پالك 72طبقه اول
کارگزاري فرزاد خزیمه-کد بیمه 

مرکزي1116 کد 6419

مشهدحقیقی
مشهد،خیابان احمدآباد،خیابان 

بله09158193655بهشت،ساختمان حسینی،طبقه5واحد2
کارگزاري آقاي احمد گرامی-کد 

بیمه مرکزي 609 کد 6420

تهرانحقیقی
تهران،خیابان شهید بهشتی،نبش 

بله09124947506اندیشه،پالك91،طبقه دوم
کارگزاري خانم آمنه جعفري-کد 
بیمه مرکزي 1113 کد 6421

تهرانحقیقی

  
میرزابابائی،روبروي تر بارسردار 
بله09129353611جنگل،پالك89،طبقه3،واحد8

کارگزاري خانم مرجان کالئی 
نظرپور کد 6422

اهوازحقیقی
اهواز، 24 متري،روبرو بیمارستان 

بله09168268129امام،ساختمان مهدیان،طبقه2واحد13
کارگزاري سرکار خانم لیال 

قاسمی کد 6423

مشهدحقیقی
مشهد، بلوار پیروزي، میدان حر، خیابان 

بله09153101745سرافرازان10، پالك9
کارگزاري آقاي علیرضا 
خسروآبادي کد 6424

مشهدحقیقی
مشهد،بلوار الهیه، الهیه 1، نبش سه راه اول، 

بله09153030422پالك31475
کارگزاري آقاي مهدي ناصري کد 

6425

نیشابورحقیقی
خراسان رضوي، نیشابور، میدان خیام، 

بله09159524069خیابان مدرس، روبروي مدرس 5

     
کد بیمه مرکزي 1039(6426) 

کد 6426

مشهدحقیقی
مشهد،بلوار شهید قرنی21،ساختمان اداري 

بله09155027636شماره3،طبقه 6واحد 602

    
بجستانی-کد بیمه مرکزي 1126 

کد 6427

بجنوردحقیقی
بجنورد، امام خمینی غربی28،بین میدان 

بله09378675445فردوسی و مادر،نبش کوچه ذهدي
کارگزاري رسمی زهره حسن زاده-
کد بیمه مرکزي 1115 کد 6428



گنبدکاووسحقیقی

    
غربی،روبروي کوچه مسجد ابوالفضل 

بله09113727713عباس،پالك227

    
جاجرمی-کد بیمه مرکزي 1120 

کد 6429


	Location

