
آدرسشماره دفتررئیس دفتراستانسرپرست منطقهمنطقهردیف

454واحد - 4طبقه - 5ورودی اداری - ساختمان جاودان- 21خیابان شهید قرنی - مشهد5137126390آقای حمید قوی پنجهخراسان رضوی1

سمت راست درب سوم- کوی سبحان - ابتدای خ موسی صدر شمال - سه راه سازمان-بندرعباس40-7632239739آقای احد پورگیویهرمزگان2

مجتمع دندانپزشکی رازی طبقه دوم-کوچه ادیب - سعدی پشت حوزه علمیه-ایالم 08433366076آقای احسان  عموزادهایالم3

 3 ط 20ساختمان حاجیان پالک -کوی بهرام محمودی  -(بلوار شهید بهشتی)میدان آزادی به طرف چهار راه بسیج- کرمانشاه4-08338212793آقای محمدامین کیانیکرمانشاه4

9واحد  - 4طبقه - ساختمان زند -  روبروی پزشکی قانونی -کوچه عدالت - میدان آزادی - سنندج08733246835-08733245945آقای کیوان منصوریکردستان5

7514737368: کد پستی-غرب میدان بهشت صادق روبروی مجتمع ساختمانی پویان جنب ساختمان نانوایی-بوشهر7733534095آقای محمدامین راستیبوشهر6

105واحد -1ط -ساختمان ممتاز-خ امام-زنجان02433364795-02433320686آقای اسماعیل خورشیدیزنجان7

4 واحد 2ساختمان نگین طبقه - ابتدای بلوار خاکی -خیابان دانشگاه انتهای خیابان مدنی شرقی-قزوین2-02833370081آقای صمد بهرامیقزوین 8

 طبقه فوقانی باک صادرات11نبش کوچه شماره - خیابان مهدیه -کرمان03432755900-03432755852آقای محمدعلی رساءکرمان9

4واحد- 2طبقه - 1ساختمان اکسیر-میدان یحیوی04533263006-04533262754آقای سیدعادل شیرینی اردبیل10

98459-89166یزد، میدان مهدیه، ابتدای بلوار شهید بهشتی، بعد از بانک صادرات شعبه مهدیه، نبش کوچه امید، کد پستی 035-37330724 خانم زهره معینی نیایزد11

طبقه سوم واحد پانزده سه ابتدای خیابان مارنان ساختمان ناژین- خیابان وحید-اصفهان 36294228-031خانم عرفانه احمدیاصفهان12

117 واحد 10طبقه - برج آریان - همدان خیابان بوعلی 08138254020خانم عطیه طبقیانهمدان 13

سرپرستی بانک صادرات-میدان شهدا03833347289-03833342008خانم فریبا جعفریانچهارمحال و بختیاری 14

_32364241-017آقای احمد بائیگلستان15 502طبقه پنجم واحد -مجتمع ایزد  -  8کوچه عدالت -خیابان ولیعصر - گرگان 32361957

_054آقای حسین محمدیسیستان و بلوچستان16 14ساختمان سپیده،طبقه چهارم،واحد-16پالک-3کوچه-خیابان امیرالمومنین-زاهدان33231632

_01133251468آقای کامران محمدی کپتهمازندران17 503واحد-طبقه پنجم جنوبی-مجتمع تجاری شهر-جنب بانک پارسیان-خیابان فرهنگ69

 3818653319: کدپستی_ 309میدان حافظ ابتدای بلوار فاطمیه ساختمان سرپرستی بانک صادرات طبقه سوم اتاق _بلوار مصطفی خمینی - اراک08633680966-08633680935-(سر گروه)08633675333 خانم زیبا رضاییمرکزی18

طبقه سوم - ساختمان اداری میالد نور-  متری عمار یاسر75ابتدای خیابان -  خرداد 15خیابان - قم37783384-37765723-37767730-025آقای سعید بهمنش مقدمقم19

275 پالک 43و41بین مدرس -خ مدرس-بیرجند05632438956-05632422531-05632422561آقای ایمان اصفهانی نژادخراسان جنوبی20

  جنب امالک ثالثه ط فوقانی 3و1بین فرعی - (باغ فامیلی)خیابان شورا - بلوار قدس- سمنان7-02333364496آقای محمد پاشافرسمنان21

7برج سپهر بانک صادرات ایران طبقه پنجم واحد -جنب اداره محیط زیست-ابتدای خیابان تختی-میدان استاد شهریار-تبریز04133293890 - 04133312086آقای ناصر حکمت دوستآذربایجان شرقی22

2 طبقه اول واحد 199 پالک 11شریعتی -خیابان شریعتی جنوبی  –بجنورد 05832727829-05832727819آقای میثم فهیمیخراسان شمالی23

2 واحد 2ساختمان تجاری آذر طبقه - کوچه نیایش-خ معلم روبروی بانک ایران زمین - رشت01333265614-01333227829-01333265602آقای مصطفی پوررجبگیالن24

11واحد  - 6طبقه - ساختمان تجاری پارک - بین زیتون و زمزم - بعد از پارک - نبش خیابان صالحپور - زیتون کارمندی - اهواز 06134432847-06134433086آقای  علیرضا جادریخوزستان25

شعبه علوی- طبقه باالی بانک صادرات- میدان امام- خرم آباد06633401065-06633401083آقای احمد کاوندلرستان26

2واحد  – 2طبقه  –ساختمان رویال  –بعد از پارکینگ شهرداری  –خیابان هدایت شرقی  –شیراز 7132341129خانم لیال خارستانیفارس27

16واحد -4ط -برج شمس-ابتدای خ حسنی-چهارراه مخابرات-ارومیه04433434678-04433480761آقای احسان علیزادهآذربایجان غربی28

طبقه دوم بانک صادرات شعبه طالقانی-خیابان سیزده آبان- میدان هفت تیر-یاسوج7433231548خانم راضیه نکومنشکهکیلویه و بویراحمد29

 359 شعبه صادرات بانک فوقانی طبقه- ولیعصر خیابان ابتدای -شهریار 65270730دلآقای فرشید زندهحومه غرب تهران30

3 واحد16خیابان هشتم پالک-خ خواجه عبداله انصاری 26710652-22893974آقای غالمرضا ناهیددفتر تهران31

باالی پوشاک ماکسیم - 999پالک - بعد از هالل احمر- چهارراه طالقانی به سمت میدان سپاه- کرج10-34486509-34400036-026آقای سید مجتبی هدایتیالبرز32

4

علیرضا سلیمیان

23516000-1231

5
غالمرضا ناهید

1
فرزاد آقاسی

23516000-1924

2
علیرضا گروسی

23516000-1288

3

جهانبخش الطافی

23516000-1286


