
نامه همکاری با انجمن حسابداران خربه ) صدور انواع بیمه نامه ( : تفاهمموضوع          ان                 لیست شعب و منایندگان رشکت بیمه سام  
طرف دوم : رشکت بیمه سامان                                                                   طرف اول : انجمن حسابداران خربه ایران                             

آسایش آفرین امینمعرف و مجری طرح : رشکت کارگزاری     

شعبه ریاست استان شهر آدرس   تلفن    کد 
طبقه همکف 2پالک  -)نسرتن( 11خیابان شهبد بابائی نبش کوچه  02833352911 پورمحمد علی قنادی  قزوین قزوین   212 

1جنب نظام پزشکی پالک  – 11کوچه شامره  –خیابان شفا  03432452363  022 مرتضی پیروز فر کرمان کرمان 

طبقه دوم بانک سامان –ضلع رشقی فلکه صابرین  –گلسار  01333126154  052 سعید افخمی اردکانی گیالن رشت 

طبقه اول 162پالک  –تقاطع دمشقیه  –خیابان رضا نژاد  –تربیز  04133258411 محمد امین مرتاض    
 جلیلی

522 

     روبروی درب رشقی  –خیابان رشیعتی )انصاریه( بین بوستان هشتم ونهم  0243337883251
 دانشگاه آزاد ساختامن بیمه سامان

 582 رحامنعلی قره گوزلو زنجان زنجان

فلسطیننبس بلوار سید قطب و خیابان  –چهارراه فلسطین  08733281921  672 آرمان اسکندرپور کردستان سنندج 

جنب تامین اجتامعی نیروهای مسلح –خیابان شکریه  08138328111  652 احسان پیران همدان همدان 

25نبش کوچه  –روبروی مجتمع آسامن  –بلوار جمهوری  03535234550  022 مهدی رضابیه یزد یزد 

ساختامن بهاران طبقه همکف –مهدی القدم جنب مسجد  – 2خیابان رسداران  20002251702  552 لیال هادی آذربایجان غربی ارومیه 

85روبروی خیابان شبان پالک  –بلوار زرهی  27106011108 زاشیر    822 ابراهیم خلیلی مقدم فارس 

                         –ساختامن سپهر  –نبش خیابان نهم  –خیابان صفا  –میدان مرکزی  28008012001
18طبقه همکف پالک   

 682 پروین رشیعت زاده کرمانشاه کرمانشاه

طبقه ششم شاملی – 28پالک  –خیابان خالد اسالمبولی )وزراء(کوچه نهم  8100  272 ابراهیم ساالری تهران تهران 

از خیابان میرعامد بعد –بلوار رسداران رشقی  –میدان والفجر    1152 محمد جوکار الربز کرج 

2طبقه  0پالک  –خیابان خالد اسالمبولی کوچه بیستم  8100  522 نازپری ابدی تهران تهراان 

هارراه گفتگوی متدنها ساختامن دلسا چهکتاری نرسیده به 10خیابان رسالت شاملی  
 بیمه سامان

 805 داود کشاورزی هرمزگان بندرعباس

ساختامن  05پالک  –موحدین رشقی نبش خیابان  –خیابان شهید چمران  –کیانپارس  26100000275
 سامان

 882 پدرام سعادتی خوزستان اهواز

طبقه سوم 28پالک  –کوچه نهم  –خیابان خالد اسالمبولی )وزرا(  8100  1071 میثم سیف فراهی تهران تهران 

1خیابان شهید چمران )چهار باندی( بعد از میدان نیروی انتظامی نبش کوچه ساحل  27700501121  852 رضا بوریائی بوشهر بوشهر 

نبش معلم نهم –میدان معلم  –خیابان معلم  21100267072  072 قدرا اله مرادی چراتی مازنداران ساری 

110ساختامن  – 10نبش کوچه  –خیابان خالد اسالمبولی  8100  122 محمد آل طه تهران تهران 

ساختامن بیمه سامان 1کوچه  -خیایان وزرا –تهران  8100 رایموند ترسیان قلعه  تهران تهران 
 مامکائی

072 

6و  0بین قاضی طباطبائی  –بلوار قاضی طباطبائی  25107207212  122 مهدی مقرونی خراسان رضوی مشهد 

 1222 علیرضا ظریف گلزار تهران تهران خیایان وزرا ، کوچه بیستم 8100

08نبش کوچه  –بلوار جمهوری اسالمی  22502611120  112 سعید عاصم آبادی قم قم 

رشکت بیمه سامان شعبه گرگان – 0نبش گلشهر  –بلوار گلشهر  21702507801  012 ابوالفضل حیدرنژاد گلستان گرگان 

بعدار سفارت جمهوری اسالمی –صالحیه  –بغداد  -عراق   1222 فاطمه یگانه پور بغداد بغداد 

5طبقه  0پالک  –خیابان  خالد اسالمبولی )وزرا( کوچه بیستم  8100  262 صبا صادقی تهران تهران 

            مجتمع تجاری و خدماتی عسکر –ضلع جنوب رشقی میدان  -میدان امام رضا 22000072252
0واحد  –طبقه اول   

 252 علی اکرب ابوابی سمنان سمنان

0پالک  –خیابان خالد اسالمبولی کوچه بیستم  8100  022 معصومه سلیامنی تهران تهران 

حد فاصل رستوران قیطران  –جنب هتل کوثر  –ابتدای بوستان ملت  –سه پل  سی و 20106282627
02و بانک شهر پالک   

 622 علی آرچین اصفهان اصفهان

نبش چهار راه–تقاطع استقالل  -ام خمینی رشقیخیابان ام –بجنورد –خراسان شاملی  25802262127  152 فرزاد سبحانی خراسان شاملی بجنورد 

1واحد  22عاطفی رشقی پالک  –جردان  22122656007  0101 جلیلی )منایندگی( تهران تهران 

22188110502  /
22188851200 

واحد همکف 11کوچه میرهادی رشقی پالک  –خیابان جویبار  –میدان فاطمی   0107 اصفهانی  )منایندگی( تهران تهران 

طبقه دوم 6واحد  200قوامین ساختامن  بعدار بانک –خیایان فلسطین رشقی  22800008560  208 عیوضی )منایندگی( قزوین قزوین 

 


