اطالعیه
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
به اطالع کلیه کارگزاران ،ناشران و سایر فعاالن بازار سرمایه می رساند ،طرح برون سپاری بخشی از خدمات شرکت به دفاتر پیشخوان دولت در
تمامی مراکز استانهای کشور ،تکمیل گردیده و زین پس سهامداران محترم در تمامی مراکز استانهای کشور می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان
منتخب ،خدمات مربوطه را دریافت نمایند.
خدمات ارائه شده در دفاتر پیشخوان دولت از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 -1ارسال درخواست اصالح مشخصات سهامداران ،صدور المثنی گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام
 -2ارسال درخواست صدور شناسه کاربری اینترنتی برای سامانه اطالع رسانی وضعیت دارایی سهامداران
 -3ارسال درخواست انتقال قهری سهام (انتقال سهام متوفی به وراث)
آدرس دفاتر ارائه دهنده خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در سراسر کشور
استان
آذربایجان
شرقی

آذربایجان

شهر

کد دفتر
27-53-5031

تبریز

ارومیه

اردبیل

اصفهان

اصفهان

مصطفی زاده

1115757-3155

خیایان شریعتی جنوبی ،چهار راه شهناز ،مغازه های سنگی

27-53-5001

جوانی ،شهناز

5122131-3155

خیابان عباسی ،تقاطع شفیع زاده ،پشت آپارتمان های کوهساران

27-53-5525

حرافی ،علیرضا

0027000-3155

خیابان امام ،چهارراه آبرسان ،ساختمان بیتا ،طبقه اول

27-55-5311

غربی
اردبیل

نام خانوادگی ،نام

تلفن

آدرس

27-57-5371

عسگری ،مصطفی

محمدزاد رضایی،
رامین

خوش لحنی ،نیر

0155521

0000003

میدان خیرین ،اول بلوار ورزش ،روبروی سازمان ثبت اسناد

میدان جهاد 13 -متر به سمت دروازه مشکین

27-50-5375

یقینی ،فرزانه

5521310-3050

27-50-5050

باقریان ،مینا

5553557-3050

چهارراه آپادانا

27-50-5373

کیان ارثی ،داریوش

7715355-3050

خیابان جی ،نرسیده به سه راه پروین

البرز

کرج

27-13-5311

آجرلو ،معصومه

7201272-3750

چهار راه طالقانی ،نبش خیابان ساجدی ،پالک 511

ایالم

ایالم

27 -51 -5301

فیض الهی ،رضا

0051515

چهار راه سعدی ،اول خیابان تختی

بوشهر

بوشهر

27-51-5371

کیامنش ،نسرین

1115700

خیابان صلح آباد ،روبروی بلوار صدرا -روبروی سه راه شرکت نفت

27-55-5353

جوادی ،زهره

55012303

خیابان حافظ  -بازار موبایل ایران  -واحد 571

27-55-5531

سلیمی ،حسن

11011511

میدان هفتم تیر  -خیابان قائم مقام فراهانی خیابان فجر پالک 55

27-55-7335

باکانی ،حسین

11532150

خیابان ولیعصر (عج) ،پایین تر از خیابان شهید بهشتی پالک 7320

27-555200

بهنام ،ملیحه

22135355

27-55-5153

مهدی ،زهرا

11011133

27-55-5111

رجبی ،سهیال

5-11771333

27-55-5055

حسنی ،منصور

11157737

تـهران

تهران
27-55-7313

صالحی ،محمد

11320557

27-55-5707

محمودپورنجف
آبادی،شیرین

22511051

27-55-5177

نصیری ،مهرداد

11113535

27-55-5131

عزیزی ،حدیث

11355311

27-55-5510
27-55-7505

عزیزی برزی ،سید
مهدی
مسیحی ،سارا

75533110
77325371

خیابان میر ،جنب پل هوایی

ضلع شمالی میدان رسالت ،ابتدای نیروی دریای ،ساختمان بهنام،
پالک 1
خزانه بخارایی ،نرسیده به فلکه اول پالک 057
صادقیه ،خیابان ستارخان ،بین خسرو و اسدی ،پالک 575
خیابان شهید مطهری ،خیابان مفتح شمالی ،خیابان زهره پالک 73
بزرگراه حکیم غرب یا ستاری شمالی خیابان پیامبر مرکزی خیابان
مطهری کوچه رسالت پالک 700
سعدی شمالی ،روبروی مسجد قائم (عج) ،ساختمان  713طبقه
سوم ،واحد 1
بلوار کشاورز ،بعد از فلسطین شمالی ،پالک 01
میدان ونک ،خ مالصدرا ،ضلع شمال غربی پل کردستان ،پالک ،12
واحد یک
خیابان ولیعصر (عج) ،خ فرشته ،پالک  ،15ساختمان داریوش ،طبقه
0
سعادت آباد ،بلوار پاک نژاد ،بلوار پیام ،میدان بهرود ،مجتمع پرواز،
طبقه ،7واحد 1

چهارمحال
بختیاری
خراسان
جنوبی

خراسان

طالب زاده چالشتری،

شهرکرد

27-52-5311

بیرجند

27-51-5371

آقای هریوندی

27-51-5352

یگانه

1101315-3155

27-51-5321

فیروز کوهی ،فروزان

1111325-3155

بلوار تلویزیون ،نبش خیابان شهید منتظری ،پالک 511

5531133-3155

بلوار سجاد ،مقابل مسجد سجاد ،ساختمان 173

مشهد

رضوی

27-51-5511

سمیه

سلمانی هودانلو،
سعید

0005550

شهرکرد ،بلوار آزادی ،حدفاصل سه راه کیان و خیابان پاسداران
نبش کوچه 1
سه راه اسدی روبروی مصلی

7703110

احمد آباد ،بین قائم و پاستور ،خ بهشت ،جنب مجتمع هشت بهشت
571

نیشابور

27-51-5515

آقای زارعی

0011255

چهار راه عطار

بجنورد

27-73-5301

وداعی ،پرستو

7717310

بجنورد ،چهارراه هفده شهریور ،روبروی بیمه مرکزی ایران

خوزستان

اهواز

27-75-5515

دانشیار ،الهام

7171133

اهواز ،خیابان نادری ،بین محمدیان و قنادان ،کوچه کسری

زنجان

زنجان

27-77-5337

ریاحی ،حسن

0750371

زنجان ،خیابان سعدی ،ابتدای خیابان هفتم تیر ،پالک 1/1

سمنان

27-70-5372

منصوره کریم،

0011331-3705

خراسان
شمالی

سمنان
سیستان و
بلوچستان

زاهدان

27-71-5331

آقای احمدی مقدم

0771115

سنتی نانوایی جنب فردوس باغ مشاهیر میدان
بلوار مطهری  -جنب دفتر هواپیمایی کل هما

فارس

شیراز

27-71-5511

صدیقی ،اختر

7011755-3255

خیابان هدایت غربی ،حد فاصل  73متری سینما سعدی و باغ شاه

قزوین

قزوین

27-75-5335

رضا پیرورام،

0511011-3715

استاندارد اداره روی به رو بابائی خیابان

27-72-5373

ابوالفضل تا ،بی

7102211-3710
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قم

قم

کردستان

سنندج

کرمان

کرمان

کرمانشاه

کرمانشاه

27-72-5311

27-71-5571

اکبری ،علی حاج

الزهرا پاساژ جنب یاسر ،عمار خیابان

2251333-3710

اصغر علی

حیدری ،رویا

7715210

حاجی آباد پایین ،نرسیده به پایگاه مقاومت بسیج ،روبروی کوچه
مسجد محمدی

27-71-5332

طهماسب ،علی اکبر

5552101

خیابان حافظ ،روبروی بانک صادرات

27-71-5372

خانم مهدی پور

7111501

بلوار شهید صدوقی  -صدوقی 0

27-03-5305

محمدی ،یونس

1011513

 77بهمن ،چهارراه سنگر ،روبروی پمپ بنزین ،جنب داروخانه دکتر
اخالقی راد

فرهنگیان فاز یک ،انتهای بلوار شهید فهمیده ،روبروی هنرستان

27-03-5511

کریمی ،افشین

1757013

یاسوج

27-05-5311

بهمنی ،سمیه

7700125-3215

گلستان

گرگان

27-07-5315

آقای کازرانی

7713337

خیابان شهدا  -بین الله  7و 1

گیالن

رشت

27-00-5301

حسین تحویلداری،

7713353

بیستون پاساژ روبروی طالقانی بیستون خیابان

27-00-5551

هاله اوحدی ،غواص

2773055

 11پالک کتاب ،شهر فروشگاه از بعد توحید ،بلوار ابندای گلسار،

کهکیلویه و
بویر احمد

تالش
یاسوج  -میدان جانبازان – گلستان چهارم

لرستان

خرم آباد

27-01-5315

شاهیوندی ،زهرا

07301151

خرم آباد  -بلوار ولیعصر-نبش تقاطع بلوار شهید پژوهنده

مازندران

ساری

27-01-5702

شکوفه قربانی،

7721235-3515

فرهنگ ایستگاه جنب بهزادی ،شهید خیابان امام ،میدان

مرکزی

اراک

27-05-5331

غیاث آبادی ،زهرا

07702323-315

اراک  -چهاراه دکتر حسابی –جنب بانک مهر اقتصاد

هرمزگان

بندرعباس

27-02-5331

خانم صبوری

همدان

همدان

27 -01 -5315

مصباحی ،مجتبی

07155122

یزد

یزد

27-01-5357

سجودی ،سامان

57011003

27-01-5355

عمانی ،رضا

7711317

میدان شهدا  -بلوار شهدا  -کوی لوازم ورزشی راین  -ضلع شمالی
برج آرموس
آرامگاه بوعلی ،نبش بلوار مدنی
یزد  -خیابان آیت اله کاشانی-روبروی آتشکده-پالک53231

5701115-3015

در صورت داشتن سوال می توانید با شماره ذیل تماس حاصل نمایید
17051211

یزد  -میدان خاتمی ،ابتدای بلوار مدرس

