
نشانيتماس شمارهشهر كدسرپرست/مدیرشعبه نام

رسالت وپارکینگ17والیت روبروی ،(اروسیه)والیت بلوار آبادان،6153338970رضایی باقرآبادان

۳۵۲ پالک 27 و ۲۵ دریای نبش آملی، طالب آمل،خیابان1144267866ذکریایی رضاآمل

381368533: بنزین،کدپستی پمپ شریعتی،روبروی اراک،خیابان34120796-868ملکی جاسباراک

101 پالک دخترانه، خوابگاه به نرسیده حافظ، خیابان اردبیل،2-33726661-4533734040جوادی فرهنگاردبیل

44شاهبازی مهدیارومیه
 ترکیه، کنسولگری ،روبروی(دانشکده)شهیدبهشتی خیابان ارومیه،5-33481490

5715674936کدپستی

احمدی شهید شریف،کوچه چهارراه بعدازخمینی، امام اصفهان،خیابان33328254-33328257-3133322163جوزی بهروزاصفهان

5 پالک ماال، میدان غازیان، انزلی، بندر61-1344429960میرابراهیمی سادات زهرهانزلی

61پیرزادی سیاوشاهواز
 نبش ،(فروردین خیابان)گلستان بلوار و ساحلی بلوار اهواز،تقاطع33743910

701پالک شمالی، نصرت خیابان

همکف طبقه حسینی، بنزین پمپ روبروی دانشجو، بلوار ایالم،5-8432232194میرزایی.. ا فتحایالم

11نیا حسین امیربابل
 پل ،جنب دوم کال حمزه میدان و اول کال حمزه میدان فاصل ،حد بابل01132300991-01132303392

فاطری

58ساری مهرانبجنورد
 کوچه به نرسیده جنوبی، امیریه خیابان فردوسی، میدان بجنورد،5-32210852

94 پالک جاهد،

66زمانی مهدیبروجرد
 ساختمان ولیعصر، حضرت مسجد تختی،روبروی بروجرد،خیابان4,252,092,042,520,920

همکف بلوط،طبقه

76نجفی عباسبندرعباس
 رسالت،روبروی پل بعداز ،(ره)خمینی امام بندرعباس،بلوار33671477-33682053-33617086-7

کودکان بیمارستان

77پور قاسم هادیبوشهر
 روبروی بازرگانی، راه سه به نرسیده مطهری، شهید بوشهر،خیابان33544451-33548947

بوشهر بازارچه

56دهخدا امیربیرجند
 مدرس، خیابان و آبان13 محالتی،حدفاصل شهید بیرجند،خیابان32423341-32450677-8

143پالک

41شهیادی وحیدهتبریز
 صدور واحد- شهر رجایی فلکه نبش خیام، فلکه گلی، ایل جاده ـ تبریز33831960-65

تبریز

کسری ساختمان همکف، طبقه ملی، بانک از بعد آباد، کریم تنکابن،7-1154289946فرجام نیك مسعودتنکابن

بیهقی پارکینگ شمالی آرژانتین،ضلع تهران،میدان88507318-2188736319پناهی مهدیبیهقی- تهران

21زارعی ابوالفضلپونک- تهران
 عدل، خیابان تقاطع از بعد میرزابابایی، خیابان پونک، میدان تهران،44,453,504,444,395,900,000,000,000,000,000

پونک سوار پارک جنگل، سردار خیابان نبش

21شاطری مجتبیشرق- تهران
 شهید بنزین پمپ رسالت،جنب پل به نرسیده دماوند، خیابان77122894-77335271

5پ ،(درختی)هلیسایی برادران شهید خیابان ،(جوادیه)طیب

13 پالک کشوری، خیابان نبش هاشم، بنی میدان غربی شمال ضلع26244758-26244572-2126244830غالمرضایی حسینشرق شمال- تهران

21مطهری لیالشمیران- تهران
 فاقد **74 پالک کریمی، خیابان صبا، بلوار شریعتی، خیابان تهران،26457223

**خودرو خسارت پرداخت

4پالک سینا، کوچه خوششمالی، ابتدای آزادی، خیابان تهران،21669,307,176,693,155,000,000,000موسویان حمیدرضاغرب- تهران
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21پورنادری مهدیمیرداماد ویژه-تهران
 و ولیعصر خیابان حدفاصل- میرداماد بلوار شرقی شمال ضلع-تهران8259

325 پالک- آفریقا بلوار

11جعفری کیومرثچالوس
 روبروی نما، جهان سینما از تر پایین شهریور، 17 خیابان چالوس،52244163

زمرد کوچه

66كاوه فتحي نادرآباد خرم
 خیابان ابتدای آجری، مناره روبروی ،(ع) حسین امام آباد،میدان خرم33432628-9 33432641-2

آباد قاضی شش

پارسیان بیمه خرداد،شرکت15بلوار مصلی،ابتدای خوی،چهارراه3-4436463311وفوری اکبر خوی

جهاد خیابان نبش نشانی، آتش متری 45 خیابان دزفول6-42234135-6142270070رضایی سیاوشدزفول

میری کوچه نبش رودباری، هللا آیت خیابان رشت،33512052-33512135-1333512155بازیار فرهادرشت

34آباد جنت صادقی محمد حامیرفسنجان
 روبروی ،20 و 18 کوچه حدفاصل خمینی، امام خیابان رفسنجان،34252128

7717673554 پستی کد سپه بانک

54كمالي كیوانزاهدان
 خیابان نبش- عمومی دادسرای روبروی- دانشگاه خیابان ـ زاهدان5-33449551

سرگزی شهید

4 پالک فاتح، خیابان ابتدای هنرستان، زنجان،میدان4-2433741841حاجیحسنی محسنزنجان

2صبا،پالک خزر،کوچه بلوار خزر،ابتدای ساری،میدان7-33207235 و 33207240-111نودهی قنبری یاسرساری

7مطهری نبش مطهری، ساوه،خیابان86422,353,214,221,111,000,000,000جوادی احمدساوه

44245152-5144235152مقصودي معصومهسبزوار

 طبقه-پرتو ساختمان–  محقق چهارراه- عظیمیان خیابان- سبزوار

همکف

3513793115مشاهیر،کدپستی میدان سمنان،33360052 و 33339171-233عندلیب وحیدسمنان

87پور سلیمان شورشسنندج
 دادگستری روبروی بهشتی، دکتر بلوار شافعی، امام میدان سنندج،33566580-82

6619874364 پستی کردستان،کد استان

34پور شهسواری محمدجوادسیرجان
 سپاه، چهارراه به نرسیده شمالی، نصیری سیرجان،خیابان42231026

7813765115:کدپستی

برق پست جنب هفدهم، کوچه نبش قیام، میدان شاهرود،حاشیه32223707-2332223705استیری محمدشاهرود

٨٨١٥٨٥٥٤٤٩کدپستی ،۲٨ کوچه ورزش،نبش شهرکرد،خیابان7-33342566 و 3833341297رضائی عظیمشهرکرد

71شکیبایی محمدرضاشیراز
 زیرگذر،مجتمع از بعد-سیاحتگر بلوار ابتدای- فرودگاه فلکه- شیراز38315468 ، 6-38315473

شیراز ای بیمه

77سالکی وحیدعسلویه
 بیمارستان روبروی خمینی، امام بلوار ابتدای عسلویه، بوشهر، استان37263646-37266859-37263692

اجتماعی تامین

پارسا و عدالت کوچه بابل،مابین شهر،خیابان قائم3-1142258411خوشکار آرشقائمشهر

57 حکمت نبش ،(نوروزیان)خمینی امام بلوار قزوین،4-2833691201نژاد صالحی محمدرضاقزوین

25قلندران علیرضاقم
 ساختمان قمی، عباس شیخ خیابان بسیج، میدان هنرستان، خیابان قم،37848477 ، 37848472-3

یاسین

17آبانی وهابگرگان
 فلکه و دانش چهارراه بین سوم دانش روبروی دانش، بلوار گرگان،32148802-9

گرگان ای بیمه مجتمع مدرس،

17زاده قلیچ عبدالحکیمگنبدکاووس
 طبقه ،12 کوچه نبش جنوبی، خمینی امام کاووس،خیابان گنبد33241412-3

4971956488:اول،کدپستی

4415945588 پستی ،کد28 گلستان نبش ، رضا امام بلوار الهیجان،42422056-1342426385یوسفی زینبالهیجان



کریمی استاد میدان نبش شمالی، نصیر خواجه خیابان مراغه،37243845-4137243855مهدیه مجتبیمراغه

36 خیام نبش- شمالی خیام بلوار- مشهد8-5137659005پور حسن حمیدرضامشهد

117پالک ،7 بعثت نبش بعثت، بلوار نیشابور،5143337452قاسمیان تقی محمد آقاینیشابور

188 پالک مدیریت، کوچه از تر پایین هنرستان، همدان،خیابان38320180 ،8138320332,38320539آبادی عین فائزههمدان

71رجبیان حامدکازرون
 چهارراه به ،نرسیده خمینی امام خیابان کازرون،ابتدای42216509- 42217622

2قصر ژاندارمری،ساختمان

8714943181،کدپستی2دانش نبش دانش، بلوار کاشان،ابتدای55577421:خسارت 55579024:صدور31مقدم عسگری مرتضیکاشان

26مختاری بانان بهرامکرج
 طبقه گلها، مجتمع اقاقیا، متری14 نبش حدادی، شهید بلوار نو، کرج33525615-33525614-33525606

همکف

153 پالک ـ جامی چهارراه از بعد ـ حافظ خیابان ـ کرمان32735100-346احتشامی رامینکرمان

83توسلی سعیدکرمانشاه
 سـاختمان بسیج، کوی نبش خرم، خیابان مرکزی، میدانکرمانشاه،38431017-8

عرفـان

76میرزاخانی داوودکیش
 اسپرت جنب پارمیدا، هتل روبروی رودکی، بلوار کیش، جزیره44467483-7

TC31قطعه کالب،

5و4 معلم بین معلم، خیابان یاسوج،33229605-7433229625نژاد نیک سجادیاسوج

35زارعی حمیدیزد
 ،399پالک پارسیان، بعدازبانک جمهوری، بلوار یزد،9-35234237

8918697131کدپستی


