
شماره نمابر  شماره تماسآدرس نام شعبهنام استانردیف

36581293-4041-36590950-041 آبان 15تبریزبلوار استاد شهریار پایین تراز کلینیک مجتمع تبریزآذربایجان شرقی1

3442490534420101-041تبریز خیابان آذربایجان نبش میدان ورزش  شعبه شهیدمدنی تبریزآذربایجان شرقی2

3555001535537727-041    روبروی موزه آذربایجانشعبه امام خمینی تبریزآذربایجان شرقی3

4222426342221084-041   مرند خیابان خیابان امام پایین تراز پمپ بنزین جواریمرکز مرندآذربایجان شرقی4

4242435542422085-041  شبستر خیابان امام روبروی مخابرات قدیممرکز شبسترآذربایجان شرقی5

3773532937737033-041  بناب خیابان باهنر بلوار مدرس روبروی نمایندگی مزدامرکز بنابآذربایجان شرقی6

3723528237235281-37223370-041 مراغه  خیابان قدس روبروی شهرداریمرکز مراغهآذربایجان شرقی7

5262515052623809-041   هشترود خیابان امام جنب کتابخانه مرکزی هشترودمرکزهشترودآذربایجان شرقی8

5223201052236071-52232827-041      میانه خیابان آزادی خیابان شهید میانجیمرکز میانهآذربایجان شرقی9

4333221043335001-43337210-041     بستان آباد میدان امام حسین روبروی شهرداریمرکز بستان آبادآذربایجان شرقی10

4322402743225100-43225100-041       سراب خیابان فردوسی جنب داروخانه دکتر شیرازی مرکز سرابآذربایجان شرقی11

4422657044231000-041     اهر خیابان شیخ شهاب الدین میدان شهرداری روبروی شهرداریمرکز اهرآذربایجان شرقی12

4444353144440937-041            کلیبرفلکه شهرداری جنب بانک سپهمرکز کلیبرآذربایجان شرقی13

3344303133444221-044روبروی خ دانش اداره کل بیمه ایران-خیابان کاشانی -ارومیه ارومیهآذربایجان غربی14

3633966936332209-044میدان شیخ نوائی- بلوار مدرس - خویخویآذربایجان غربی15

3524560035247060-044خیابان امام جنب اداره پست- سلماسسلماسآذربایجان غربی16

3562307035626688-044روبروی اداره راه و ترابری- بلوار شهید بهشتی - نقدهنقدهآذربایجان غربی17

4223828142223176-044روبروی سازمان تبلیغات- خیابان طالقانی غربی - مهاباد مهاباد آذربایجان غربی18

4522802245224032-044بلوار انقالب جنب بنیاد شهید- میاندوآب میاندوآبآذربایجان غربی19

4622709046227090-044روبروی ترمینال سقز- بلوار کردستان - بوکان بوکانآذربایجان غربی20

3222880032230506-044(ع)خیابان مدنی میدان امام حسین- ارومیه(ع)شعبه امام حسین آذربایجان غربی21

433247407-33254460-5613941911045: کد پستی - جنب اداره کل صنعت و معدن وتجارت- خ مطهری -  اردبیل اردبیلاردبیل22

3252850032542526-045 5661847484: کدپستی - باالتر از سینما آزادگان - خ باهنر جنوبی -  مشگین شهر مشگین شهراردبیل23

3245427032454221-5681856563045: کدپستی - باالتر از اداره پست - بلوار مصطفی خمینی -  خلخال خلخالاردبیل24

332793450-32793451-5691614863045: کدپستی - روبروی مزار شهدا - خ امام خمینی - پارس آبادپارس آباداردبیل25

3220702532225239-32207024-031نبش امادگا ه-چهارباغ عباسیمجتمع اصفهاناصفهان26

355451301-55451302-031مقابل بانک تجارت-خ ایت اله کاشانی-کاشانکاشاناصفهان27

4264932342641363-42640975-031سه راه فرهنگ - خیابان شریعتی -نجف ابادنجف آباداصفهان28

457451440-57451442-031ابتدای خ امام حسین -شهریور17میدان -گلپایگان گلپایگاناصفهان29

4626031046254356-031روبروی بانک ملی -خ اما م خمینی-ناییننائیناصفهان30

553224044-53238744-031چهارراه شهرداری- شهرضاشهرضااصفهان31

مشخصات واحدهای اجرایی بیمه ایران 
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3333544333336385-33336386-72031میدان امام خمینی قبل از خانه اصفهان روبروی پمپ بنزین نقش جهان جنب کوچه شماره امام خمینیاصفهان32

5227473652232123-031چهارراه هالل احمر- خیابان باهنر- زرین شهرزرین شهراصفهان33

3363075832230550-031خ طالقا نی-خمینی شهرخمینی شهراصفهان34

4524810345246625-031بازار خرازی- بلوارامام -  شاهین شهرشاهین شهراصفهان35

5422296354224425-031روبروی بانک کشاورزی -بلوارطالقا نی-نطنزنطنزاصفهان36

5777182957775840-031روبروی پمپ بنزین- ابتدای بلوار معلم - خوانسارخوانساراصفهان37

536254306-36254302-031سپاهان(ای-ار-ام)روبروی-خ حکیم نظامی خ محتشم کاشا نیزاینده روداصفهان38

4542731745426364-031روبروی بمب بنزین- بلوارانقالب اسالمی -  میمهمیمهاصفهان39

3663313236631124-031(پپسی کوال  )جنب کوچه بهمن شریفات - چهارباغ باالتخصصی صفهاصفهان40

3444427134443960-02634444620ابتدای خیابان مطهری - میدان آزادگان -  کرج کرج البرز41

0264422742344210220جنب رستوران پسرخاله - هشتگردخیابان امام هشتگردالبرز42

33522333352234-084خ آیت اهلل حیدری نرسیده به چهارراه رسالتایالم ایالم43

3382284433822844-084مهران بلوارامام خمینی روبروی بانک کشاورزیمهرانایالم44

3332174933326445-7514653919077-کدپستی -خیابان رئیسعلی دلواری-چهارراه کشتیرانی -بوشهربوشهربوشهر45

3425204134252043-7561788416077کدپستی -7نبش رودکی -خ رودکی -برازجان برازجان بوشهر46

3722125137221253-077کدپستی -روبروی اداره ورزش وجوانان -بلوارامام خمینی -کنگان کنگان بوشهر47

3312702233127022-7531613387077کدپستی -خیابان شهیدرجائی-بندرگناوهگناوه بوشهر48

57566084995660849600خ ازادی  روبروی ایران فیلم پ آزادیتهران49

5615536756155369اسالمشهر نرسیده به شهرک الله جنب گاراژ شهاباسالمشهرتهران50

988721653-88721638 جنب بانک ملت255خ شهید مطهری ، نرسیده به تقاطع قائم مقام فراهانی ، پالک ایثارگران و قراردادهای خاص تهران51

5580928355630450خرداد ، سبزه میدان مجتمع بازار15 خیابان  بازارتهران52

4936600509066020659خیابان آزادی ضلع شمالغربی پل یادگار امام جنب ایران خودرو شماره (تجارت)بانکها تهران53

5506826255068260مقابل پارک بعثت- بزرگراه بعثتبعثتتهران54

922888700-5222888701 چهارراه گیالن پالک 2خیابان پاسداران قبل از برج سفید بوستان پاسدارانتهران55

216694495266944203نبش سیندخت - خ فاطمی غربی پانزده آبانتهران56

277812384-77250001تهران خ تهران نو بین خ وحیدیه و زرکش تهران نو تهران57

7631147476313339دماوند گیالوند بلوار آیت اله خامنه ای روبروی بیمه تامین اجتماعیدماوندتهران58

2133116060-86712320خیابان شهید مفتح نرسیده به چهارراه مخبرالدوله ساختمان قدیم بیمه ایران مجتمع سعدیسعدیتهران59

7788319377713635سه راه تهرانپارس خ دماوند سه راه تهرانپارسشرق تهران60

6208845485088454850خیابان شریعتی سر معلم پالک شریعتیتهران61

30382270008022700090تهران میدان تجریش اول خیابان ولی عصر نبش کوچه سلمک پالک شمیرانتهران62

6524750065223032روبروی خیابان معلم - بلوار رسول اکرم - شهریار شهریارتهران63

544195832-44195831 جاده مخصوص کرج14تهران کیلومتر غرب تهران64
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28896900588950490پالک -تهران خیابان دکتر فاطمی فاطمیتهران65

6674798466702639خیابان فردوسی جنوبی پایینترازچهارراه استانبول روبروی سفارت آلمان فردوسیتهران66

18873239688732389خ شهید مطهری نبش خ شهید سرافراز پمطهری تهران67

38804447988044332خ سئول شمالی، نبش هشتم شرقی پنمایشگاهتهران68

8879798588772299+25پالک - جنب خیابان کار و تجارت - خیابان پردیس- خیابان مالصدرا- میدان ونک - تهرانولیعصرتهران69

3627510036275101ورامین میدان راه آهن روبروی مسجد سجادورامینتهران70

11603313685133136862شهریور روبروی مسجد جعفری پالک 17خ -م شهداهفده شهریورتهران71
538897536688975367خ ولیعصر خ فتحی شقاقی خ بیستون پالک هالل احمرتهران72
3225488232227032-038شهرکرد بلوار حافظ پایین تر از چهارراه دامپزشکی شهرکردچهارمحال و بختیاری73

3422757034225954-038یروجن بلوار مدرس روبروی مخابرات بروجن چهارمحال و بختیاری74

532226433-3220041-056بیرجند خ طالقانی بیرجندخراسان جنوبی75

3252413532524134-056قاین میدان طالقانی قاین خراسان جنوبی76

532831103-32831100-056طبس خ خرم شهرطبس خراسان جنوبی77

1432727913-5632727911فردوس خ امام خمینی فردوس خراسان جنوبی78

3222910132236218-058مقابل درمانگاه شفا--خ طالقانی شرقی بجنوردخراسان شمالی79

3622777336227773-058شیروان خ امام رضا  شیروان خراسان شمالی80

3722934337229343-058اسفراین خ امام مقابل کمیته امداداسفراین خراسان شمالی81

3225199632242046-5051و3بلوار مدرس بین - مشهد مجتمع مدرس مشهدخراسان رضوی82

0514422252544238250خ اسد آبادی - سبزوار سبزوارخراسان رضوی83

0514333750044238250خ امام خمینی روبروی اداره برق - نیشابورنیشابور خراسان رضوی84

0515222506452221044خ فردوسی شمالی جنب منطقه انتظامی - تربت حیدریه تربت حیدریه خراسان رضوی85

0514723225247222270خ ولیعصرنرسیده به شهرداری - قوچان قوچان خراسان رضوی86

140515522199855225891خ امام خمینی نبش - کاشمر کاشمر خراسان رضوی87

3768650437686504-051بلوار سجاد بین چهارراه میالد وبهار- مشهد سجاد مشهدخراسان رضوی88

5722202157220345-051خ ناصرخسروجنب بانک ملی - گناباد گنابادخراسان رضوی89

5254301652525312-051خ المهدی مقابل جهاد- تربت جام تربت جام خراسان رضوی90

3851356638513566-051میدان تقی آباد مجتمع تجاری زیست خاور- مشهدزیست خاور مشهدخراسان رضوی91

3453411834526171-051میدان امام جنب بانک مسکن- سرخس سرخس خراسان رضوی92

5422409954224099-051خ حافظ- خواف خواف خراسان رضوی93

3853499338543689-10051چهارراه کالنترنبش امام رضا  (ع)خ امام رضا- مشهد مشهد (ع)امام رضاخراسان رضوی94

3222417532226883-24051خ امام خمینی - مشهدغدیر مشهدخراسان رضوی95
1033363517-33364301-6193973534061اهواز ،امانیه ،خ لقمان ،ابتدای خیابان سقراط کد پستی مجتمع اهواز خوزستان96
3222767332227673-061 6193993171اهواز خ آزادگان جنب بانک ملی مرکزی شعبه آزادگان خوزستان97

4223963342239635-6461965376061دزفول خ منتظری ساختمان مرکزی بیمه ایرانشعبه دزفول خوزستان98
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5283400852834007-6361786313061بهبهان خ شهید پیروز تقاطع شهید مراحلشعبه بهبهان خوزستان99

6491353894614323440743232149مسجد سلیمان خ آزادیشعبه  مسجدسلیمان خوزستان100

452222112-635615313606152222113خامنه ای ابتدای بلوار بهشتی جنب بانک ملی مرکزی.. بندر امام خمینی بلوار آیت اشعبه بندرامام خمینیخوزستان101

3333561233323056-024خیابان آیت اله طالقانی-سبزه میدانزنجانزنجان102

3527520035226942-024روبروی اداره امور مالیاتی ابهر-بلوارطالقانی جنوبیابهرزنجان103

3332832633328645-3023نبش مولوی -خ تامین اجتماعی -سمنانسمنانسمنان104

32241682322250250-023روبروی داروخانه شبانه روزی - خ امام -شاهرودشاهرودسمنان105

3523990335237960-023جنب امامزاده گان- دامغان خ تهراندامغانسمنان106

3423707034226082-023بیمه ایران- م شهدا -گرمسار گرمسارسمنان107

3322988733222553-981368481754زاهدان خ طالقانی کدپستی زاهدان سیستان و بلوچستان108

3222758632225190-5432227586054زابل میدان امام حسین کدپستی  زابل سیستان و بلوچستان109

3762877137628772-9951717745054کدپستی - خ امام خمینی - سراوان سراوانسیستان و بلوچستان110

533728796-33728794-9891914474054 کد پستی 24نبش امام خمینی - خاش خیابان امام خمینی خاشسیستان و بلوچستان111

9913874199543723062837230629:خ طالقانی روبروی بانک مهراقتصاد کدپستی -ایرانشهر-سیستان وبلوچستان ایرانشهرسیستان و بلوچستان112

732314978-1834407132314976-713571کدپستی -جنب بانک رفاه -میدان امام حسین -شیرازمجتمع شیرازفارس113
5272716852727168-7434163746071کد پستی - خ معراج -  خرداد15بلوار- المرد-فارسالمردفارس114
5422497454227244-7419697835071خیابان بهارستان کدپستی جهرمفارس115

715383479053838700فارس نی ریز بلوارسرداران جنب شرکت نفت نی ریزفارس116

7481735997715352710053527100:داراب میدان باغ ملی کد پستی مرکز داراب فارس117

5323503353235034-071شهرستان استهبان بلوار قائم پائین تر از منابع طبیعی - استان فارس استهبانفارس118

4436178344337004-44363912-071آباده میدان شهید منتظریآبادهفارس119

3833000138330002-071شیراز،بلوارامیرکبیر،جنب پلیس راه قدیمامیرکبیر فارس120

3873223038723092-071خ امام خمینی شمالی روبروی ایران خودروفیروزآبادفارس121

3731076937319092-071جنب ترمینال کاراندیش- بلوارسلمان فارسی -شیرازسلمان فارسیفارس122

5331439953314399-746183164071خ امام خمینی چهارراه راهنمایی کدپستی فسافارس123

5233501052347300-7431613183071الر ابتدای بلوار پاسداران جنوبی جنب اداره برق کد پستی الرستان فارس124

714452460944520321اقلید خ امام خمینی پایین تر از پارک الله اقلید فارس125

4223475442238606-071کازرون خ امام خمینی نرسیده به فلکه سینماکازرون فارس126

4333457243336016-7371917736071کد پستی-جنب بانک ملی شعبه استخر-خ انقالب-مرودشتمرودشتفارس127

33232821-33868150028-028خ طالقانی جنب سینمامهتابقزوین قزوین128

32225838-32242851028-028      32238999-028فلکه دوم البرز خ میرداماد غربی جنب سپاهشهر صنعتی البرزقزوین129

35228313-35220088028-028خ امام خمینی روبروی فرمانداری تاکستان قزوین130

33354484-028 33354697-028     33354799-028 چهارراه ولیعصر ابتدای بلوار شهیدبهشتی جنب کوچه محبتخسارتقزوین131

37738794-37736210025-025نبش خ شهید تراب نجف زاده ساختمان سفیر (بسیج )سی متری هنرستان استان قمقم132

36621999-2025-36629521-4025بلوار شهیدبهشتی روبروی بیمارستان شهیدبهشتی نبش کوچهغدیرقم133

تهران - بلوار آیت اله کاشانی - بین اباذر و مهران - پالك 67 - واحد4 - تلفن:44001971

بیمه سرا



33240880-3087-33240881-6613713334087میدان آزادی کد پستی-سنندج سنندجکردستان134

36223060-36227368087-6681613914087م آزادی کدپستی شعبه سقزکردستان135

38224737-38224737087-6651944165087کد پستی - روبروی بانک ملی مرکزی - خ توحید - بیجاربیجارکردستان136

35220183-2087-35220181-6661815664087خ شریعتی  نرسیده به چهاررراه بوعلی روبروی بانک انصار کدپستی قروهکردستان137

35522090-35522090087-087روبرروی فرمانداری (ره)کامیاران بلوار امام خمینی کامیارانکردستان138

34590191-34590192087-087ساختمان ناری ط اول-میدان ناری - مریوانمریوانکردستان139

322235270-32224215034-034خیابان شریعتی نرسیده به چهارراه کاظمی روبروی شهر کتاب - کرمانکرمان کرمان140

34263080-31258141034-034خیابان امام جنب دادگستری قدیم -رفسنجانرفسنجان کرمان141

42200532-42200532034-034جنب نیروی انتظامی- خیابان شریعتی بعد از چهارراه سپاه -سیرجانسیرجان کرمان142

44211770-44211770034-13034خیابان شهید صدوقی نبش کوچه - بمبم کرمان143

43212917-43210209034-034خ طالقانی شمالی نرسیده به میدان شهرداری-جیرفت جیرفت کرمان144

42420801-42420802034-034بلوار امام خمینی میدان امام علی روبروی شهرداری - بافت بافت کرمان145

33420187-33420186034-4034 و 2خیابان فلسطین بین کوچه - زرند زرند کرمان146

37279128-37214008083-083   37214007-083میدان کاشانی روبروی پاساژ حافظ-کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه147

34212333-34291544083-6715875584083بلوار شهید کشوری-کرمانشاهشهید بهشتیکرمانشاه148

45226843-45228952083-083    45223163-083میدان امام ابتدای خیابان راه کربال - اسالم آباداسالم آبادکرمانشاه149

46122369-46124949083-083     46122369-6791663469083بلوار جانبازان جنب کمیته امداد-پاوهپاوهکرمانشاه150

46224002-46220873083-083 بهمن روبروی اداره ثبت اسناد و امالک22خیابان -جوانرودجوانرودکرمانشاه151

48425160-48427256083-083     48425161-6751715683083میدان شهید چمران-سنقرسنقرکرمانشاه152

42423219-42425770083-083     42425760-083خیابان مدرس روبروی بانک ملی مرکزی -قصرشیرینقصرشیرینکرمانشاه153

33222185-33226050074-8074نبش گلستان - بلوارامام خمینی یاسوجکهگیلویه و بویراحمد154

32326640-32326641074-074بلوار ولیعصر نرسیده به فلکه نرگس گچسارانکهگیلویه و بویراحمد155

32323260-32334545017-4916613774017 کدپستی 24و22خ ولیعصر بین عدالت گرگانگلستان156

33224588-33224580017-4971887574017خ طالقانی شرقی جنب آموزش و پرورش کد پستی گنبد کاووسگلستان157

34220548-34220549017-4941877485017بلوار امامرضا روبروی پارک کودک کد پستی علی آبادکتولگلستان158

34422780-34434235017-017    34434235-4891788836017 کد پستی 12خ شهید بهشتی بهشت بندرترکمنگلستان159

33251811-33251810013-013رشت خیابان امام خمینی روبروی خیابان حاجی آبادرشتگیالن160

33610005-33610011013-013     33610010-013 جاده رشت قزوین روبروی شرکت سیمکو3رشت کیلومتر پایانه خسارت-رشتگیالن161

42238804-42238808013-013خیابان امام خمینی جنب بنیاد شهیدالهیجان گیالن162

34623900-34624273013-013، خلیل آباد ، روبروی مصلی (ره )رودبار زیتون،خیابان امام رودبار گیالن163

42627016-42627015013-013خیابان انقالب بعد از مرکز شبکه بهداشت رودسرگیالن164

44221803-44229503013-013خیابان خرمشهرجنب اداره پست تالش گیالن165
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44827851-44827852013-013روبروی پارک معلم-  خیابان شهید حاجی عباسی آستارا گیالن166

44426001-44442001013-013(فلکه گاز )غازیان میدان امام هادیبندرانزلیگیالن167

44328302-44328301013-013جنب اداره دخانیات-(عج)بلوارولی عصرصومعه سراگیالن168

33433113-33434374066-066       33434371-066- نبش کوچه شهید فتح الهی - خیابان علوی - خرم آباد خرم آبادلرستان169

42533007-42506179066-188066بروجرد خیابان آیت اله کاشانی پ بروجردلرستان170

43236652-43237554066-066پایین تر از اداره پست -متری 60بلوار -دورود درودلرستان171

43336371-43331900066-066الیگودرز خ امام  روبروی مخابرات جدیدالیگودرلرستان172

33359179-1011-33359180-011بلوار آزادی روبروی جهاد کشاورزیساریمازندران173

34521040-34532980011-011جنب سینما (ره)خ امام بهشهرمازندران174

42267681-42267680011-011جاده بابل روبروی تاالر پذیرائی وصالقائمشهرمازندران175

32221022-32293800011-011م والیت ابتدای بلوار مدرسبابلمازندران176

35332914-35254188011-011خ پاسداران روبروی آموزش و پرورشبابلسرمازندران177

44226095-44250020011-011 شهریور روبروی بانک کشاورزی17میدان آملمازندران178

44551080-44551070011-011خ مسجد جامع بعد مجتمع گلسارنورمازندران179

52220503-52220500011-011م امام جنب ساختمان مخابراتچالوسمازندران180

54223060-54227360011-011روبروی بانک انصار- خ جمهوری تنکابن مازندران181

55222041-55227063011-011روبروی بازار سر پوشیده- ابریشم محله- خ شهید مطهریرامسرمازندران182

32217240-22086-32224021-3813763714086اراک خ میرزای شیرازی نرسیده به خ امام موسی صدر کد پستی اراکمرکزی183

42226680-42226880086-3913776965086ساوه ابتدای خ شریعتی کد پستی ساوهمرکزی184

46331912-46331911086-086     46331913-3881967317086کد پستی  (ره)خمین بلوار پاسداران روبروی بیمارستان امام خمینی خمینمرکزی185

44224785-44228499086-3791654883086دلیجان خ شهید رجائی کد پستی دلیجانمرکزی186

43223218-43227975086-3781675871086محالت خیابان امام خمینی روبروی هنرستان مصطفی خمینی کد پستی محالتمرکزی187

33344079-32220463076-7918178498076بلوار امام خمینی روبروی مصلی نبش خیابان والیت کد پستیبندرعباسهرمزگان188

42224477-42230055076-7981784985076کدپستی- بلوار ولیعصر میناب هرمزگان189

44221752-44225282076-7971966419076کدپستی-بلوار چمران بندر لنگه هرمزگان190

38230999-7081-38239864-6516944661081کد پستی -بین تقاطع هنرستان و سعیدیه-بلوار بعثت-همدانشعبه مرکزی همدانهمدان191

32218061-3081-32218062-6571611815081کد پستی - بلوار قائم مقام-مالیرمرکز مالیرهمدان192

33231052-33231052081-081       33233075-6591713446081کد پستی -ضلع غربی میدان امام خمینی-نهاوندمرکز نهاوندهمدان193

34940778-34922721081-081     34922475-6581914375081کد پستی - خیابان امیرکبیر-تویسرکانمرکز تویسرکانهمدان194

34503005-34505005081-081   34503006-6531863179081کد پستی - نرسیده به میدان شهرداری-بلوار آیت اله بهاری-بهارمرکز بهارهمدان195

36223351-36223350081-6568119395081کد پستی -نرسیده به سه راهی دمق-بلوار امام-رزنمرکز رزنهمدان196

33134869-33134870081-081      33132329-6541839845081کد پستی --میدان سید جمال الدین اسدآبادی-اسدآبادمرکز اسدآبادهمدان197

35224884-33231052081-081    35225657-6551813478081کد پستی -خیابان شهید مطهری-کبودرآهنگمرکز کبودراهنگهمدان198

4244555-34231241081-081   34244554-6517669347081همدان ضلع غربی میدان امامزاده عبداله کدپستیعلویانهمدان199
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35234203-24035-35234221-8918687895035یزدـ بلوارجمهوری ـ روبروی بانک ملی غدیر کدپستی یزدیزد200

32222299-32227131035-035سه راه طالقانی - بلوار شهید بهشتی - اردکاناردکان یزد201

32422894-6035-32428992-8971913611035بافق  خیابان وحشی بافقی جنب بانک توسعه تعاون کدپستی  بافقیزد202

32327200-32326700035-8961914195035، کدپستی 16میبد، خیابان امام، نبش کوچه نسترن میبدیزد203

37250015-37253033035-035یزد بلوار طالقانی جنب آزمایشگاه مرکزی طالقانی یزدیزد204

32635211-32635210035-8991784815035بلوار شهید بهشتی نبش بلوار فلسطین کد پستی - تفت - یزد تفتیزد205
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