
:آدرس الکترونیک:تلفن 

 66730226-66724967-

66702300
www.abanbroker.com

:پست الکترونیک:فکس 

  66715666  info@abanbroker.com

کارگزار معرف: سایر خدمات

تلفن

:  88318884
ebraz@ebrazbourse.com :پست الکترونیک : 88318886فکس 

www.apadanabrokering.com: آدرس الکترونیک88732873-88731716:  تلفن 

info@apadanabrokering.com: پست الکترونیک88732873-88731716:  فکس 

:آدرس الکترونیک

www.atisazbroker.com
:پست الکترونیک

 nhjanani@yahoo.com

آدرس و تلفن  دفاتر مركزي كارگزاري ها 

، طبقه سوم غربی30تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پالک : آدرس

66733539 ,1-66748880:   تلفن

66743665 : فکس 

احمد سلطانی: مدیرعامل   /آتیه   :نام کارگزاری    

، طبقه اول، ضلع شمالی361تهران، خیابان حافظ، مقابل بیمارستان نجمیه، پالک : آدرس

سبد گردانی و کارگزار معرف: سایر خدمات

غالمحسین آرمات: مدیرعامل   /آپادانا: نام کارگزاری    

، طبقه دوم شرقی1، پالک 18تهران، خیابان احمدقصیر، کوچه : آدرس

محمدحسین جنانی: مدیرعامل   /آتی ساز بازار : نام کارگزاری    

مصطفی حقیقی مهمانداری: مدیرعامل   /آبان   : نام کارگزاری

16، پالک 5تهران، خیابان جمهوری، کوی نوبهار، ساختمان طوبی، طبقه  :آدرس 

سیدعلی محمودی: مدیرعامل   /  ابراز: نام کارگزاری    

2، طبقه 108تهران، خیابان مطهری نرسیده به سهروردی،کوچه سنندج، پالک  :آدرس 

www.ebrazbourse.com: آدرس الکترونیک

https://boursebazan.blogsky.com/address_kargozari
https://boursebazan.blogsky.com/address_kargozari
http://www.abanbroker.com/
https://boursebazan.blogsky.com/address_kargozari


:تلفن

 66716285- 66710285

:فکس 

 66701235

:تلفن 

 88715847-88701890

:فکس 

  88715847

:آدرس الکترونیک:تلفن 

 88737367-8 , 88736260 www.oibroker.com
:پست الکترونیک:فکس 

 88736260info@oibroker.com

:آدرس الکترونیک:تلفن 

چهارباغ باال بن بست ابن سینا مجتمع سیناطبقه اول واحد: شعبه اصفهان         •  

5شماره 

طبقه اول- ساختمان دی- 20پالک- کوچه ششم-خیابان بخارست: شعبه تهران     •  

– 6واحد

، ساختمان طال، طبقه 75تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمدقصیر، پالک : آدرس

4سوم، واحد 

کارگزار معرف: سایر خدمات

محسن عباسلو: مدیرعامل   /  ارگ هومن: نام کارگزاری    

:آدرس

 ، ،ساختمان مهسا9 و 7کرمان، خیابان هزار و یکشب، ،بین کوچه :دفتر مرکزی         •

5،واحد 2طبقه 

فرزاد زمانفر: مدیرعامل   /آثل  :نام کارگزاری    

20، واحد 4، طبقه 16، پالک 23تهران، میدان آرژانتین، خیابان بهاران، نبش کوچه  :آدرس

:آدرس الکترونیک

f_zamanfar@yahoo.com: پست الکترونیک

علی اصغر مهریزاده: مدیرعامل   /اردیبهشت ایرانیان: نام کارگزاری    

:آدرس الکترونیک

 :پست الکترونیک

atiehstockbrokerage@yahoo.com



 021-88746305-4, 0341-

2467521-2 , 0311-6629466
www.argbroker.com

:پست الکترونیک:فکس 

 021-88738412,0341-

2467523 ,0341-2466880
argbroker.co@yahoo.com

:آدرس الکترونیک

www.armantadbir.com
armantadbiriss@yahoo.com :پست الکترونیک:فکس

:تلفن 

 88718056-88706568-70
:فکس 

88718879

:تلفن

88750788-88756941-
aryabourse@yahoo.com :پست الکترونیک:فکس

:تلفن 

 88842470-88829996-

66726423
:فکس 

احمد مصطفوی: مدیرعامل   /آریا بورس : نام کارگزاری    

 2واحد - طبقه اول- 6پالک- کوچه سیزدهم-خیابان میرعماد :آدرس

www.aryabourse.com: آدرس الکترونیک 

فریبرز عسگری: مدیرعامل   /آریا نوین : نام کارگزاری    

 13تهران، خیابان کریم خان زند، جنب کوچه خردمند جنوبی، روبروی داروخانه  :آدرس

86آبان، پالک 

:آدرس الکترونیک

:پست الکترونیک

، طبقه همکف3، واحد 16، پالک 23تهران، خیابان وزرا، کوچه : آدرس

www.armoonbourse.com: آدرس الکترونیک

:پست الکترونیک

کارگزار معرف :سایر خدمات

اصفهان، پانزده خرداد، نبش کوچه مسجد کاظمیه: آدرس

-0311 , 6615973-0311: تلفن 

6613769

سبد گردانی و کارگزار معرف: سایرخدمات

صادق عجمی: مدیرعامل   /آرمون بورس : نام کارگزاری    

مسعود عجمی: مدیرعامل   /  آرمان تدبیر نقش جهان: نام کارگزاری    

http://www.argbroker.com/
http://www.armoonbourse.com/
http://www.armoonbourse.com/
http://www.aryabourse.com/
http://www.aryabourse.com/


 88829996-88828252

:آدرس الکترونیک:تلفن 

66728352-66735350-

66728080 –
www.etminansahm.com

66728081 - 66728314
:فکس 

 66728080 -66728081 - 

66728314

:آدرس الکترونیک:تلفن

  66749752-4 - 66724185www.agah-broker.com

:پست الکترونیک: فکس

66724185 info@agah.biz

 :آدرس الکترونیک:  تلفن

88842738-9 -888345219-20 www.omidsahm.com 

:  فکس

888345219-20

:  تلفن

66726040-66726227
:  فکس

اکبر زرگانی نژاد: مدیرعامل   /امین سهم: نام کارگزاری    

، طبقه چهارم79تهران، خیابان حافظ، روبروی بورس تهران، پالک  :آدرس

www.aminsahm.com    :آدرس الکترونیک

omidsahm@yahoo.com :پست الکترونیک

کارگزار معرف و سبدگردانی: سایر خدمات

فریبرز پرنا: مدیرعامل   /امید سهم: نام کارگزاری    

، طبقه سوم، 306تهران، خیابان استاد مطهری، روبروی خیابان دریای نور، پالک  :آدرس

6واحد 

omidsahm@yahoo.com :پست الکترونیک

سیدمهدی علوی بهبهانی: مدیرعامل   /اطمینان سهم : نام کارگزاری    

، طبقه دوم غربی279تهران، خیابان حافظ، مقابل سازمان بورس، پالک : آدرس

etminansahm@yahoo.com: پست الکترونیک

عباس دهقان: مدیرعامل   /آگاه : نام کارگزاری    

تهران، خیابان حافظ، پائین تر از خیابان جمهوری، نبش خیابان کامران صالح، : آدرس

15ساختمان مینا، واحد 

:پست الکترونیک

mailto:etminansahm@yahoo.com
mailto:etminansahm@yahoo.com
http://www.agah-broker.com/
http://www.omidsahm.com/
http://www.aminsahm.com/
http://www.aminsahm.com/


66726040-66726227

:  تلفن

88721100-3
:پست الکترونیک:فکس

 88711701info@andishehbartar.com

:آدرس الکترونیک:تلفن

 88873236-88797940 www.iransahm.ir

:پست الکترونیک:فکس
iran-sahm@yahoo.com

 88797940

:آدرس الکترونیک:تلفن
www.ipb.ir

 66745560, 66747767, 0351 -

5236644
:فکس

  , 0351 -5236633  66747768

6یزد، بلوار جمهوری، جنب بانک صادرات، شعبه صنعتی یزد،برج تجاری آنا ،طبقه          •  

، 601واحد 

isatispoooya@yahoo.com :پست الکترونیک

5تهران، خیابان گاندی، خیابان یکم، پالک : آدرس

کارگزار معرف: سایر خدمات

محمد رضا مظفری: مدیرعامل   /ایساتیس پویا : نام کارگزاری    

:آدرس

221تهران، خیابان حافظ، انتهای پل دوم، نبش کوچه کامران صالح،پالک          • ، 

3ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد 

خرید و فروش اینترنتی سهام،سبد گردانی و کارگزار معرف:سایر خدمات

بهمن ثقفی: مدیرعامل   /اندیشه برتر :نام کارگزاری    

1513814915:  ، کد پستی21، پالک 15تهران، خیابان بخارست، خیابان  :آدرس

www.andishehbartar.com: آدرس الکترونیک

سیمیندخت میردامادی: مدیرعامل   /ایران سهم :نام کارگزاری    

omidsahm@yahoo.com :پست الکترونیک

http://www.andishehbartar.com/
http://www.andishehbartar.com/
mailto:infi@andishehbartar.com
http://www.iransahm.ir/
mailto:iran-sahm@yahoo.com


:آدرس الکترونیک:تلفن

 8-66740877-8 , 66717302 www.imenbourse.ir

:فکس

 66705292

:تلفن

 22254128-22254129 - 

22254127-66710814-

:فکس

 22254165

:تلفن

 66743849-66743848

:فکس 

66742774-66742960

  خرید و فروش اینترنتی سهام- کارگزار معرف : سایر خدمات

مصطفی حاجی حسینی: مدیرعامل   /بانک پاسارگاد : نام کارگزاری    

، پالک  (15)خیابان احمدیان  (بخارست)تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر: آدرس

4 طبقه 21

نصرهللا برزنی: مدیرعامل   /بانک اقتصاد نوین : نام کارگزاری    

، 206تهران، خیابان حافظ، پائین تر از سازمان بورس، بن بست ایرانیان، پالک : آدرس

،ضلع غربی6طبقه 

www.novinbourse.com: آدرس الکترونیک

barzani@novinbourse.com: پست الکترونیک

خرید و فروش اینترنتی سهام:سایر خدمات

ملک محمد یحیاییان: مدیرعامل   /بازار سهام : نام کارگزاری    

، طبقه 37، کوچه دوم، پالک (رازان جنوبی)تهران، خیابان میرداماد، خیابان حصاری :آدرس

همکف

www.bazarsahambourse.com: آدرس الکترونیک

yahyayan@bazarsaham.com :پست الکترونیک

تیمور ابوحمزه: مدیرعامل   /ایمن بورس : نام کارگزاری    

، طبقه چهارم50تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پالک : آدرس

imenbooors@yahoo.com: پست الکترونیک

http://www.imenbourse.com/
mailto:imenbooors@yahoo.com
mailto:imenbooors@yahoo.com
http://www.bazarsahambourse.com/
http://www.bazarsahambourse.com/


  :تلفن

88101723-5

  :فکس

88101723-5

:آدرس الکترونیک:  تلفن
www.bt-broker.com

88720379-88702572-

66706125-66701780
:فکس

 88720379-80

:  آدرس الکترونیک88344236 -88344235: تلفن

  www.edbi.ir

:  پست الکترونیک

broker@edbi.ir

:تلفن

خرید و فروش اینترنتی سهام:سایر خدمات

ابوالقاسم آقا دوست: مدیرعامل   /بانک رفاه کارگران : نام کارگزاری    

، پالک 6، روبروی سفارت استرالیا، طبقه اول، واحد 23آرژانتین، نبش خیابان  :آدرس

6 و 5،واحد 1،طبقه 16

www.refahbroker.com: آدرس الکترونیک

خرید و فروش اینترنتی سهام:سایر خدمات

محمد رضا آل آقا: مدیرعامل   /بانک توسعه صادرات ایران : نام کارگزاری    

 و 102خیابان شهید استاد مطهری ، نرسیده به خیابان سهروردی پالک   تهران،: آدرس

104

:  88317836فکس

سبد گردانی و کارگزار معرف و صندوق: سایر خدمات   

احسان مرادی: مدیرعامل   /بانک تجارت : نام کارگزاری    

، طبقه چهارم، واحد 16، پالک 23تهران، میدان آرژانتین، بلوار بهاران، کوچه : آدرس

19و14و13

bt_broker@yahoo.com :پست الکترونیک

www.pasargadbroker.com: آدرس الکترونیک

info@pasargadbroker.com: پست الکترونیک

http://www.pasargadbroker.com/
http://www.pasargadbroker.com/
mailto:info@pasargadbroker.com
mailto:info@pasargadbroker.com
http://www.bt-broker.com/
http://www.edbi.ir/
mailto:broker@edbi.ir
http://www.refahbroker.com/


 88908730-88901852-

88908381-66712066

:فکس

 88550108

:تلفن

 88774669-71
:پست الکترونیک:فکس

 88774689kstocks@afranet.com

 : تلفن

88726057-8 , 88721215, 

66722237,66722247
:فکس

 88725599

  :تلفن

88726158-88707107-

:  فکس

88726157

  صندوق-  خرید و فروش اینترنتی سهام ـ سبدگردانی- کارگزار معرف  :سایر خدمات

  

هاشم بوذرجمهر: مدیرعامل   /بانک صادرات ایران : نام کارگزاری    

8 و 7، واحد 16، پالک 23تهران، میدان آرژانتین، بلوار بهاران، کوچه : آدرس

www.saderatbourse.com :آدرس الکترونیک

saderatbankbroker@yahoo.com: پست الکترونیک

خرید و فروش اینترنتی سهام:سایر خدمات

سید ابراهیم عنایت: مدیرعامل   /کاسپین مهر ایرانیان : نام کارگزاری    

38، نبش کوچه هشتم، پالک (وزرا)تهران، خیابان خالد اسالمبولی : آدرس

www.sepahbourse.com :آدرس الکترونیک

info@sepahbourse.com: پست الکترونیک

کارگزار معرف: سایر خدمات

حمید رضا مهرآور: مدیرعامل   /بانک سامان : نام کارگزاری    

7، طبقه هفتم، واحد 29، پالک 25تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه  :آدرس

www.samanbourse.com: آدرس الکترونیک

www.refahbroker.com: آدرس الکترونیک

refahbroker@yahoo.com: پست الکترونیک

http://www.refahbroker.com/
http://www.samanbourse.com/
http://www.samanbourse.com/


: تلفن

66703633

:فکس 

 66745891

:تلفن

 88066754-88061379- 

88061378- 88061378-9
:فکس

  88066759

:آدرس الکترونیک:  تلفن

88705580-88550293 www.agribourse.com

:فکس

 88556103

کارگزار معرف- خرید و فروش اینترنتی سهام :سایر خدمات

سبد گردانی :سایر خدمات

وحید رجبیان: مدیرعامل   /بانک کشاورزی : نام کارگزاری    

23پالک   –خیابان هیجدهم –  (پائین تر از پارک ساعی  )خیابان ولیعصر  :آدرس

kharazi@agriourse.com: پست الکترونیک

کارگزار معرف: سایر خدمات

علیرضا قنبرعباسی: مدیرعامل   /بانک کارآفرین : نام کارگزاری    

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، بین مالصدرا و همت،جنب مسجد بقیه هللا  :آدرس

13االعظم ، پالک 

www.karafarinbrokerage.com: آدرس الکترونیک

 :پست الکترونیک

m.amindavar@karafarinbank.com

صندوق و کارگزار معرف: سایر خدمات

حیدر سلیتی  مدیرعامل   /بانک صنعت و معدن : نام کارگزاری     :

تهران، خیابان حافظ پایین تر از شرکت بورس اوراق بهادار تهران،روبروی بانک : آدرس

 طبقه اول231تجارت شماره

:آدرس الکترونیک

info@sanatomadan.com: پست الکترونیک

http://www.karafarinbrokerage.com/
http://www.karafarinbrokerage.com/
http://www.agribourse.com/
mailto:kharazi@agriourse.com
mailto:kharazi@agriourse.com


:آدرس الکترونیک:  تلفن

88720383-66709838 - 

66726422
 www.maskanbr.com

maskanbr@yahoo.com: پست الکترونیک:  فکس

88720384mail@maskanbr.com

:  تلفن

66714993-5 , 66707162

:فکس

66714995

:آدرس الکترونیک:  تلفن

88707324-5 www.bmibourse.com

:  فکس

88722189

:تلفن

88711083-66726266 - 

66725771

بیژن سفیددشتی: مدیرعامل   /بدره سهام : نام کارگزاری    

17، طبقه چهارم، واحد 16، پالک 23تهران، میدان آرژانتین، بلوار بهاران، کوچه  :آدرس

:آدرس الکترونیک

علی روحی: مدیرعامل   /بانک ملی ایران : نام کارگزاری    

20پالک  (پانزدهم)تهران، خیابان احمد قصیر خیابان شهید احمدیان: آدرس

rouhi@bmibourse.com :پست الکترونیک

صندوق :سایر خدمات

28تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پالک  :آدرس

www.mellatbourse.com: آدرس الکترونیک

mellatbroker@yahoo.com: پست الکترونیک

سبدگردانی-کارگزار معرف : سایر خدمات

محمد کفاش پنجه شاهی    :مدیرعامل   /بانک مسکن : نام کارگزاری    

، تاالراختصاصی73تهران، سهروردی شمالی، هویزه غربی، کوچه مرجان، پالک : آدرس

محمد غفارپور: مدیرعامل   /بانک ملت : نام کارگزاری    

http://www.mellatbourse.com/
http://www.mellatbourse.com/
mailto:mellatbroker@yahoo.com
mailto:mellatbroker@yahoo.com


:فکس 

 888701256

:تلفن

 66740557-66719253-

66740556
:پست الکترونیک:فکس

   66724859borhansahand_broker@yahoo.com

 :آدرس الکترونیک22012883 - 22012895: تلفن

    www.behbroker.com

:پست الکترونیک

behgozin_behgozin@yahoo.com

:تلفن

  66058021-3 - 66056101-

66744450
:پست الکترونیک:فکس

  66745337info@bahmanbroker.com 

فریدون حسینی منجزی: مدیرعامل   /بهین پویا : نام کارگزاری    

محمدجواد سلیمی: مدیرعامل   /بهمن : نام کارگزاری    

، 32تهران، خیابان یوسف آباد، باالتر از خیابان فتحی شقاقی، خیابان هفتم، پالک :آدرس

طبقه اول

www.bahmanbroker.com: آدرس الکترونیک

کارگزار معرف ـ سبدگردانی: سایر خدمات

3تهران، خیابان جمهوری، خیابان نوبهار، ساختمان طوبی، طبقه دوم، واحد : آدرس

:آدرس الکترونیک

محمدمهدی ناسوتی فرد: مدیرعامل   /بهگزین : نام کارگزاری    

 طبقه 100تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از نیایش، خیابان شهید عاطفی ، پالک : آدرس

سوم ، واحد شمالی

22012891       :فکس

:پست الکترونیک

مجتبی بنی فر: مدیرعامل   /برهان سهند : نام کارگزاری    

http://www.behbroker.com/


:تلفن

  03116681745-6

:فکس

  03116681745

خرید و فروش اینترنتی سهام،سبد گردانی و کارگزار معرف:سایر خدمات

:تلفن 

 8973529-30 -66732957-

66726345
:پست الکترونیک:فکس

  88964040bimehbroker@yahoo.com

:تلفن

 88832860 - 88843879-91
:پست الکترونیک:فکس

  88843879boorsiran@yahoo.com

  سبدگردانی-  کارگزار معرف: سایر خدمات

:آدرس الکترونیک:تلفن

  05117640806 -05117280982 www.parsbourse.com
:پست الکترونیک

 info@parsbourse.com

ابوالفضل اسماعیل  زاده: مدیرعامل   /پارس گستر خبره : نام کارگزاری    

6، واحد61، ساختمان 8مشهد، بلوار ارشاد،خیابان پیام، پیام : آدرس

:  فکس

خسرو پورمعمار: مدیرعامل   /پارس نمودگر : نام کارگزاری     

1 ، طبقه150شیخ بهائی، پالک  مالصدرا، بین چهار راه شیراز و: آدرس

1، طبقه 52، پالک 1/4تهران، میدان دکتر فاطمی، بیستون، نبش کوچه: آدرس

:آدرس الکترونیک

محمدرضا امیری: مدیرعامل   /بورسیران : نام کارگزاری    

، 6تهران، خیابان مفتح شمالی، مقابل پمپ بنزین، کوچه بخشی موقر، پالک : آدرس

طبقه اول

:آدرس الکترونیک

36، پالک 17اصفهان، سعادت آباد، خیابان مالصدرا شمالی، نبش خیابان : آدرس

 :www.behinpouya.comآدرس الکترونیک

behinpouya@yahoo.com: پست الکترونیک

رامین طهماسبی ابر:مدیرعامل   /بورس بیمه ایران : نام کارگزاری       



:آدرس الکترونیک:تلفن

88601800-5 www.parsnem.com

:پست الکترونیک:فکس

 88601808 info@parsnem.com

   

:آدرس الکترونیک:تلفن

88511681-88511682 www.parsianbroker.com
:فکس

  88511683

:  تلفن

66748990-3
:فکس

 66748990-3

:آدرس الکترونیک

 www.tadbirgar.com

:پست الکترونیک

 info@tadbirgar.com

مهدی زرندی: مدیرعامل   /تدبیرگر سرمایه: نام کارگزاری    

، ساختمان پرهام، 35تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان زاگرس، نبش خیابان : آدرس

13، طبقه ششم، واحد 13پالک 

-88882265  -88882290:  تلفن

6 - 66731355

88882265 : فکس

کارگزار معرف: سایر خدمات

محسن بخارایی: مدیرعامل   /تحلیل گران بصیر: نام کارگزاری    

، 41تهران، خیابان حافظ، روبروی سازمان بورس، نبش کوچه سیمی، پالک : آدرس

ساختمان بانک ملت، طبقه پنجم شرقی

:آدرس الکترونیک

:پست الکترونیک

کارگزار معرف: سایر خدمات

سید ابراهیم عنایت  :مدیرعامل   /پارسیان : نام کارگزاری     

24پالک- کوچه هشتم- تهران، خیابان قائم مقام فراهانی : آدرس

:پست الکترونیک

http://www.parsnem.com/
http://www.tadbirgar.com/
mailto:info@tadbirgar.com


:آدرس الکترونیک:تلفن

  88777894  - 88790821-

88774651 - 88790182
 www.tadbirbroker.com

:فکس

 88798734

:آدرس الکترونیک:تلفن

 66729121-2  - 66746453 www.tsd-broker.com

:پست الکترونیک:فکس

 66742104 info@tsd-broker.com

  

:آدرس الکترونیک:تلفن

 04115572612-3 -  66734189-

90
www.sahandbroker.com

:  فکس

  04115572614-02166725714

، طبقه اول30تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پالک : آدرس

تقی هومن: مدیرعامل   /توسعه سهند : نام کارگزاری    

:آدرس

، طبقه64میدان ساعت، اول خیابان ارتش جنوبی، کوچه فهیمی، پالک  تبریز،         •  

سوم شرقی

، طبقه چهارم269تهران ، خیابان حافظ جنوبی ، نبش کوچه کامران صالح، پالک          •

: پست الکترونیک

sahanddevelopment@iss2000.net

تهران، خیابان آفریقا، پایین تر از چهارراه جهان کودک ، نبش خیابان بیست و : آدرس

C2 طبقه دوم، واحد 29پنجم، ساختمان شماره 

:پست الکترونیک

کارگزار معرف :سایر خدمات

حسنعلی بشارت احسانی: مدیرعامل   /توسعه سرمایه دنیا: نام کارگزاری    

مجید عشقی: مدیرعامل   /تدبیرگران فردا: نام کارگزاری    

http://www.tsd-broker.com/
mailto:info@tadbirgar.com


:تلفن

 66726650-66726670

:فکس

 66707888

:تلفن 

  88729810-18

:فکس

 88729819-20

:آدرس الکترونیک:تلفن

  66718492-66717760-

66708169-66704076
www.khobregan.com

:پست الکترونیک:فکس

  66717760 info@khobregan.com

:آدرس الکترونیک:تلفن

، طبقه دوم35تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پالک : آدرس

فردین آقابزرگی  :مدیرعامل   /خبرگان سهام :نام کارگزاری    

10تهران، خیابان جمهوری، خیابان نوبهار، ساختمان طوبی، طبقه چهارم، واحد : آدرس

سبد گردانی و کارگزار معرف و صندوق: سایر خدمات

مهناز صادق نوبری: مدیرعامل   / دنیای خبره: نام کارگزاری    

، طبقه دوم19، پالک 9تهران، خیابان شهید احمدقصیر، کوچه : آدرس

www.hafezbourse.com: آدرس الکترونیک

info@hafezbourse.com: پست الکترونیک

کارگزار معرف، فلزات و صندوق: سایر خدمات

فرشید اردبیلیون جهانی: مدیرعامل   /جهان سهم : نام کارگزاری    

، طبقه دوم12تهران، خیابان حافظ، کوچه سام، پالک : آدرس

:آدرس الکترونیک

jahan_sahm@yahoo.com: پست الکترونیک

محمدرضا رهبر: مدیرعامل   /حافظ : نام کارگزاری    

http://www.hafezbourse.com/
http://www.hafezbourse.com/
mailto:info@hafezbourse.com
mailto:info@hafezbourse.com
http://www.khobregan.com/
mailto:info@khobregan.com


    66724001 - 66724002 -

66726572-66700250
 www.dkhobreh.com

:پست الکترونیک:فکس

 66724003 info@dkhobreh.com

:تلفن

  66705889 -66706743
:فکس

 66705889

:آدرس الکترونیک  : تلفن

66724850-5-66725124-

66722512-66722513
 www.rahbord-investment.com

:فکس

 66725124-5

:تلفن

  66726011 – 66723355-6 – 

66700188 - 66737112
:فکس

  66723355-6

کارگزار معرف: سایر خدمات

شاهرخ بدیعی: مدیرعامل   /راهنمای سرمایه گذاران: نام کارگزاری    

، طبقه دوم206تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پالک : آدرس

www.rahnamabroker.com: آدرس الکترونیک

:پست الکترونیک

امیرعباس کنی: مدیرعامل   /راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام: نام کارگزاری    

 تیر، کوچه نوبهار، ساختمان طوبی، 30تهران، خیابان جمهوری، بعد از خیابان : آدرس

12طبقه چهارم، پالک 

:پست الکترونیک

 خرید و فروش اینترنتی سهام ـ سبد گردانی-کارگزار معرف : سایر خدمات

کارگزار معرف ـ سبد گردانی: سایر خدمات

فریدون تربتی: مدیرعامل   /دنیای نوین سهام: نام کارگزاری    

، طبقه دوم12تهران، خیابان حافظ، کوچه سام، پالک : آدرس

:آدرس الکترونیک

:پست الکترونیک

http://www.dkhobreh.com/
mailto:info@dkhobreh.com
http://www.rahbord-investment.com/
http://www.rahnamabroker.com/
http://www.rahnamabroker.com/


:تلفن

   88720933-4
:فکس

  88720935

- 22074822-   5-22075854تلفن

    22073515 - 22073607   :
www.razavibroker.com: آدرس الکترونیک

info@razavibroker.com: پست الکترونیک227631401: فکس

:آدرس الکترونیک :تلفن
 www.ckbroker.com

 66743087-8 ,66743980 
:پست الکترونیک :فکس

 66716428info@ckbroker.com

خرید و فروش اینترنتی سهام ـ سبدگردانی- کارگزار معرف :سایر خدمات

علی گشاده فکر: مدیرعامل   /سرمایه و دانش :نام کارگزاری    

، طبقه 20روبروی سازمان بورس، کوچه کامران صالح، پالک  تهران، خیابان حافظ،: آدرس

دوم

- (SMS:3000864222)از طریق پیام کوتاه  خرید و فروش اینترنتی سهام ـ خرید و فروش سهام :سایر خدمات

 امکان پرداخت الکترونیکی وجوه

 سبدگردانی-  خرید و فروش اینترنتی سهام:سایر خدمات

محمد حسن نژاد: مدیرعامل   /رضوی: نام کارگزاری    

روبروی اریکه ایرانیان ،   شهرک غرب، بلوار فرحزادی ، خیابان ارغوان غربی ،: آدرس 

2 و 1 ، واحد 1 طبقه48پالک 

زینت مردای نیا:مدیرعامل (رشدپایدار )  /کارگزاری تامین سرمایه نوین: نام کارگزاری    

خیابان قائم مقام فراهانی، نبش بیمارستان تهران کلینیک، کوچه آزادگان، پالک : آدرس

، طبقه همکف و اول17

www.roshdbroker.com: آدرس الکترونیک

:پست الکترونیک

http://www.ckbroker.com/
mailto:info@ckbroker.com


:آدرس الکترونیک

www.nibi.ir
:پست الکترونیک88795770:  فکس

www.sahambarez.com: آدرس الکترونیک6-66731315:  تلفن
:پست الکترونیک66715372:  فکس

:آدرس الکترونیک:تلفن

66741864-5 -66717751-

66717988-66741937
www.sahampajoohan.com

sahampazhouhan@yahoo.com: پست الکترونیک66735361:  فکس

-66718062- 66738142 : تلفن

66724130
:آدرس الکترونیک

pouyabroker@yahoo.com: پست الکترونیک66724120:  فکس

کارگزار معرف: سایر خدمات

مسعود عموزاده:مدیرعامل   /سهام پویا :نام کارگزاری    

15تهران، خیابان جمهوری، خیابان نوبهار، ساختمان طوبی، طبقه پنجم، پالک : آدرس

عباسعلی طوسیان: مدیرعامل   /سهام گستران شرق: نام کارگزاری    

نرگس افشار: مدیرعامل   /سهام بارز:نام کارگزاری    

، طبقه 41تهران، خیابان حافظ، مقابل سازمان بورس، نبش کوچه سیمی، پالک : آدرس

دوم

    محمدابراهیم قربانی فرید:مدیرعامل   /سهام پژوهان شایان :نام کارگزاری

، طبقه ششم206تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پالک : آدرس

امیرحسین ارضاء :مدیرعامل   /سرمایه گذاری ملی ایران: نام کارگزاری    

21تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، نبش بیمه دانا، پالک :آدرس

88795898-88794859:  تلفن

معرف کارگزار :سایر خدمات



www.sahamgostaran.com: آدرس الکترونیک3-05117650240 : تلفن
:پست الکترونیک05117650239:  فکس

www.sahmazin.com    :آدرس الکترونیک9-88515748 – 88731215 :تلفن

:پست الکترونیک88741331 : فکس 

 :آدرس الکترونیک

 www.abco.ir
:پست الکترونیک66717217  : فکس

:آدرس الکترونیک9-66743958 - 66724865:  تلفن
sahmandish@yahoo.com: پست الکترونیک66700542:  فکس

-66726071-88710357  :تلفن

66726496
:آدرس الکترونیک

brk_sahmyar@yahoo.com: پست الکترونیک88710357:  فکس

، طبقه همکف، واحد شرقی30تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پالک : آدرس

حسن یارجانی: مدیرعامل     / سهم یار: نام کارگزاری    

16، پالک 23تهران، میدان آرژانتین، بلوار بهاران، کوچه : آدرس

5تهران، خیابان جمهوری، خیابان نوبهار، ساختمان طوبی، طبقه سوم، پالک : آدرس

66716891 - 66724908   :تلفن

  سبد گردانی و کارگزار معرف و فلزات و صندوق: سایر خدمات

عبدالحسین رضوی امیری:مدیرعامل   /سهم اندیش :نام کارگزاری    

72، پالک 4،خیابان وحدت  (ششصد دستگاه)مشهد ، بلوار ارشاد: آدرس

منوچهر اسماعیلی:مدیرعامل   /سهم آذین :نام کارگزاری    

، طبقه  (ساختمان طال)75تهران، میدان آرژانتین، اول خیابان بخارست، پالک : آدرس

2سوم، واحد 

شهریار شهمیری: مدیرعامل   /سهم آشنا :نام کارگزاری    



  

-66732888-66701411: تلفن

66724995
www.simabgoonbourse.com: آدرس الکترونیک

-66732888-66701411: فکس

66724995
:پست الکترونیک

  

  :آدرس الکترونیک66723599-   6-88797885: تلفن
shakhes_saham@yahoo.com: پست الکترونیک88797884 :فکس

  

 www.omranbourse.com: آدرس الکترونیک2-88553443 :تلفن

:پست الکترونیک88557278 :فکس

  

-22600388 – 6-22631662 :تلفن

 22600406
:آدرس الکترونیک

:پست الکترونیک22004208 :فکس

   سبد گردانی,کارگزار معرف: سایر خدمات

 ، 33تهران، خیابان ولی عصر، باالترازتقاطع بزرگراه نیایش ، کوچه عاطفی ، پالک : آدرس

طبقه هفتم ، واحد شمالی

 طبقه 22تهران، خ سید جمالدین اسدآبادی خ یازدهم نبش خ فراهانی پور پالک : آدرس

دوم شمالی

هادی بیدختی: مدیرعامل   /عمران فارس: نام کارگزاری    

تهران، خیابان ظفر، انتهای خیابان فریدافشار دولتشاد شرقی، نبش : آدرس

5، طبقه اول، واحد 7جام،ساختمان شماره 

فرزام ابوعلی: مدیرعامل   /کارآمد: نام کارگزاری    

، 6تهران، خیابان جمهوری، خیابان نوبهار، ساختمان طوبی، طبقه ششم، پالک : آدرس

17واحد 

آرمان بغزیانس: مدیرعامل   /شاخص سهام: نام کارگزاری    

، 25تهران، خیابان آفریقا، پائین تر از چهار راه جهان کودک، نبش خیابان : آدرس

36، طبقه هفتم، واحد 29ساختمان

رحمان بابا زاده: مدیرعامل   /فارابی: نام کارگزاری    

داود معمار زاده: مدیرعامل   /سیماب گون: نام کارگزاری    



www.karamadbroker.com: آدرس الکترونیک22012554 -22012620: تلفن
:پست الکترونیک22011514 :فکس

  

-88550662-4-66724997 :تلفن

66726456
www.kimiabroker.com: آدرس الکترونیک

:پست الکترونیک88550665 :فکس

     کارگزار معرف: سایر خدمات

:آدرس الکترونیک

 www.golchin-broker.com

 - 66718748 - 66724809 :فکس

66743713-14 - 66742415
:پست الکترونیک

    سبد گردانی و صندوق: سایر خدمات

-66724916-66738073: تلفن

66700344
www.ganjinehbours.com: آدرس الکترونیک

:پست الکترونیک

sadat@ganjinehbours.com

  

- 88860562 - 88860796  تلفن

88300824  :
:آدرس الکترونیک

mahaksaham@gmail.com: پست الکترونیک88830596: فکس 

علی لطفی  :مدیرعامل (محک سهام صنایع)  /ساو آفرین: نام کارگزاری    

.6پالک  (پنچم)کوچه شهید اعرابی- خیابان سنایی- خیابان کریمخان زند- تهران  :آدرس

11تهران، خیابان جمهوری، خیابان نوبهار، ساختمان طوبی، طبقه چهارم، پالک :آدرس

 - 66718748 - 66724809 :تلفن

66743713-14 - 66742415

بهمن سیدزارع: مدیرعامل   /(گنجینه سهام)توسعه فردا: نام کارگزاری      

20تهران، خیابان جمهوری، خیابان نوبهار، ساختمان طوبی، طبقه ششم، واحد :آدرس

66724916 :فکس

حسین دیده خانی :مدیرعامل   /صبا تامین: نام کارگزاری       

، میدان 14 ، واحد5تهران، خیابان جمهوری، کوچه نوبهار، ساختمان طوبی، طبقه :آدرس

1، ساختمان صبا، طبقه13، پالک 15آرژانتین، خیابان احمدقصیر، خیابان 

عبداله سالم: مدیرعامل     (گلچین)آراد ایرانیان: نام کارگزاری    

http://www.golchin-broker.com/


  

 - 88715083-88727318:  تلفن

88718406-8 - 66715966
www.tehranstock.com: آدرس الکترونیک

:پست الکترونیک88719814 :فکس

  

-66736661-66736703 :تلفن

66737679
www.meeyarbroker.ir: آدرس الکترونیک

:پست الکترونیک66722502 :فکس

  

-66724978 -66716945 :تلفن

66701293
:آدرس الکترونیک

moinsahm@yahoo.co   :پست الکترونیک66724978 - 66716945  :فکس

-66701307-66726499: تلفن

66730700-66703692 -

66736797

www.mofidbourse.com: آدرس الکترونیک

-6701307-6726499: فکس

6730700
   :پست الکترونیک

سبد گردانی و کارگزار معرف و صندوق: سایر خدمات

 آفریقا، 29ساختمان   ،25آفریقا، چهارراه جهان کودک، نبش کوچه  تهران، بزرگراه:آدرس

 غربی7طبقه هفتم، واحد 

هادی مهری: مدیرعامل   /مفید: نام کارگزاری     

5تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه زیبا، پالک :آدرس

خرید و فروش اینترنتی سهام:سایر خدمات

مرتضی بریجانیان: مدیرعامل   /معیار سهام: نام کارگزاری    

، طبقه سوم35تهران، خیابان حافظ، نبش کوچه کامران صالح، پالک :آدرس

حسن معینی: مدیرعامل   /معین سهم: نام کارگزاری    

علی یار صالحی: مدیرعامل   /مشاوران سهام: نام کارگزاری    

4، طبقه 24، پالک 17تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بخارست، کوچه :آدرس



  

:آدرس الکترونیک:تلفن
www.mehrbroker.com 

 66743900-66744680-7-

66745786

فکس

: 66744680-81

  

:تلفن

05117689217- 05117647212
   :پست الکترونیک:فکس

:تلفن

88601766-8
:فکس

88601764

  

سبد گردانی و کارگزار معرف و صندوق: سایر خدمات

فرهاد عبدهللا زاده: مدیرعامل   /نهایت نگر: نام کارگزاری    

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی،بین همت و مالصدرا، نبش کوچه مفتاح، پالک :آدرس 

1

 www.nahayatnegar.com: آدرس الکترونیک

   :پست الکترونیک

:آدرس 

  طبقه همکف29پالک (توانیر)تهران، میدان ونک، خیابان شهید عباسپور         •

88661626  -    88872592

4مشهد، بلوارفردوسی، روبروی مخابرات، ساختمان اسکان، طبقه همکف، واحد          •

 :آدرس الکترونیک

اسمائیل فوادیان: مدیرعامل   /مهرآفرین: نام کارگزاری    

2، طبقه 30تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پالک:آدرس

  mehr_sahm@yahoo.com: پست الکترونیک

محمدحسن شمسی: مدیرعامل   /موحدان: نام کارگزاری    

http://www.mehrbroker.com/
mailto:mehr_saham@yahoo.com
mailto:mehr_saham@yahoo.com
http://www.nahayatnegar.com/
http://www.nahayatnegar.com/


 :آدرس الکترونیک:تلفن
 www.noandishan.ir 

 88762375-88739378
:فکس

 88739378

عبدهللا عینی: مدیرعامل   /نواندیشان بازار سرمایه: نام کارگزاری    

5، طبقه اول، واحد 21تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، روبروی شهروند، پالک :آدرس 

:پست الکترونیک

http://www.noandishan.ir/

