
تکمیلی های آدرس بیمه  

                                9911مهر ماه تاریخ بازنگری : 
 

 37081144 6نبش فرهاد. خیابان فرهاد. بلوار ملک آباد تامین اجتماعی

 38438738 8نبش رضا. بلوار رضا. بلوار احمدآباد خدمات درمانی

 32233930 بعد از ساختمان کمیته امداد. بلوار مدرس البرز

 38552599 روبه روی ساختمان بنیاد شهید. بلوار مدرس ایران

 38938684   22وکیل آباد. بلوار وکیل آباد  آتیه سازان

 32219801 جنب بانک تجارت. چهارراه خسروی آسمان

 38514404 سمت چپ نرسیده به تاالر شهر. راه پاسداران3بعد از . خیابان چمران آسیا

 38479097 ابتدای بلوار مجد. سناباد آرمان

 -------- مراجعه به سرپرستی بانک مربوطه بانک ها

 37658831 36نبش خیام شمالی  پارسیان

 37057792 1واحد  11طبقه . Cبلوک. مجتمع پاژ. میدان جانباز (  sos) پاسارگاد 

 37632234 2پالک 28خیام جنوبی. بلوار خیام تعاون

 83پالک 1شهیدان قادری 19فلسطین. بلوار فلسطین تجارت نو

 36024061 9نبش آزادی . میدان آزادی به سمت میدان استقالل دانا

 38445848 جنب ایستگاه مترو. بین اقبال و الدن. بلوار وکیل آباد دی

 37128601 نبش بلوار موسوی قوچانی.بین چهارراه ابوطالب و میدان فردوسی. بلوار قرنی رازی

 37247090 4/4نبش قاضی طباطبائی. بلوار قاضی طباطبائی سامان

 33146147 2/1پالک 6و 4بین شهید قانع  49وکیل آباد. بلوار وکیل آباد سبحان

 38119690 جنب آزمایشگاه مشهد 10پاسداران. بلوار پاسداران سرمد

 36099100 طبقه فوقانی بانک مسکن.بعد از پل صیاد 54و52بین وکیل آباد . بلوار وکیل آباد سینا

 37266044 بهداری شرکت نفت  9صادقی. جنب بازار گوهرشاد. بلوار سازمان آب شرکت نفت

 38411116 درمانگاه شهرداری. 3نبش پاستور. بلوار احمدآباد شهرداری

 37016137 134اتاق. طبقه اول. سازمان جهاد کشاورزی. بلوار خیام شهید شوریده

 38010326 ساختمان صدا و سیما . نبش نوفل لوشاتو. بلوار شهید منتظری صدا و سیما

 37648820 سازمان جهاد کشاورزی. بلوار خیام کارآفرین

 38419926 ------------- کانون سردفتران

 37662352 31و  29بین وکیل آباد . بلوار وکیل آباد کوثر

 38445848 ساختمان ساپکو. بلوار شهید منتظری ملت

 38476470 51پالک 11مالصدرا . بلوار مالصدرا ما

 38409747 شهریور17روبه روی بیمارستان . بلوار کوهسنگی معلم

 36051212 30نبش عدل 23معلم. بلوار معلم میهن

 38460686 17نبش رضا. احمد آباد نوین

 32211150 روبه روی ساختمان دادگستری. بلوار مدرس هواپیمایی هما


