
 نشانی سرپرستیشماره  سرپرستیرئیس  استان منطقه

- ولیعصر خیابان ابتدای -شهریار  65270730 دلآقای فرشید زنده حومه غرب تهران 1

  359 شعبه صادرات بانک فوقانی طبقه

 3واحد 16خیابان هشتم پالک-خ خواجه عبداله انصاری  26710652-22893974 آقای محمد اسالمی دفتر تهران

بعد از هالل  -چهارراه طالقانی به سمت میدان سپاه -کرج 10-34486509-34400036-026 مجتبی هدایتیآقای سید  البرز

 باالی پوشاک ماکسیم - 999پالک  -احمر

ابتدای -خیابان دانشگاه انتهای خیابان مدنی شرقی-قزوین 2-02833370081 آقای صمد بهرامی قزوین  2

 4واحد  2ساختمان نگین طبقه  -بلوار خاکی 

طبقه فوقانی  11نبش کوچه شماره  -خیابان مهدیه -کرمان 03432755900-03432755852 آقای محمدعلی رساء کرمان

 باک صادرات

 4واحد -2طبقه  -1ساختمان اکسیر-میدان یحیوی 04533263006-04533262754 آقای سیدعادل شیرینی  اردبیل

میدان مهدیه، ابتدای بلوار شهید بهشتی، بعد از بانک یزد،  035-37330724  خانم زهره معینی نیا یزد

-89166صادرات شعبه مهدیه، نبش کوچه امید، کد پستی 

98459 

 22واحد-طبقه سوم-مجتمع امین -خیابان وحید-اصفهان  031-37764416 خانم عرفانه احمدی اصفهان

 فهرست شعب شرکت پرداخت الکترونیک سپهر



چهارمحال و 

 بختیاری 

 سرپرستی بانک صادرات-میدان شهدا 03833347289-03833342008 خانم فریبا جعفریان

 117واحد  10طبقه  -برج آریان  -همدان خیابان بوعلی  08138261697-08138254020 خانم لیال الطافی همدان 

استان هرمزگان . بندرعباس خیابان سید جما الدین اسد  32211306 076 آقای احد پورگیوی هرمزگان

ین مسجد فاطمیه و آبادی چهاراه فاطمیه به طرف مرادی ب

شیرینیکده ساختمان پزشکان فاطمیه طبقه سوم ) کد 

 ( 7913676345پستی 

 105واحد -1ط -ساختمان ممتاز-خ امام-زنجان 02433364795-02433320686 آقای اسماعیل خورشیدی زنجان

غرب میدان بهشت صادق روبروی مجتمع -بوشهر 07733534095 آقای محمدامین راستی بوشهر

 ساختمانی پویان جنب ساختمان نانوایی

-مجتمع ایزد   - 8کوچه عدالت -خیابان ولیعصر  -گرگان  32361957_32364241-017 آقای احمد بائی گلستان 3

 502طبقه پنجم واحد 

سیستان و 

 بلوچستان

ساختمان -16پالک-3کوچه-خیابان امیرالمومنین-زاهدان 33231632_054 آقای حسین محمدی

 14سپیده،طبقه چهارم،واحد

-مجتمع تجاری شهر-جنب بانک پارسیان-خیابان فرهنگ 69_01133251468 آقای کامران محمدی کپته مازندران

 503واحد-طبقه پنجم جنوبی

-)سر گروه(08633675333  خانم زیبا رضایی مرکزی

08633680935-08633680966 

بلوار اراک کوی مصطفی خمینی، میدان حافظ، ابتدای 

فاطمیه، ساختمان سرپرستی بانک صادرات استان مرکزی، 

 304طبقه سوم اتاق 



-37765723-37767730-025 آقای سعید بهمنش مقدم قم

37783384 

متری عمار  75ابتدای خیابان  -خرداد  15خیابان  -قم

 طبقه سوم  -ساختمان اداری میالد نور -یاسر

ورودی  -ساختمان جاودان -21خیابان شهید قرنی  -مشهد 5137126390 آقای حمید قوی پنجه خراسان رضوی

 454واحد  -4طبقه  -5اداری 

بین  -خیابان شورا )باغ فامیلی( -بلوار قدس -سمنان 7-02333364496 آقای محمد پاشافر سمنان

 جنب امالک ثالثه ط فوقانی   3و1فرعی 

جنب -ابتدای خیابان تختی-میدان استاد شهریار-تبریز 04133293890 - 04133312086 آقای ناصر حکمت دوست آذربایجان شرقی

برج سپهر بانک صادرات ایران طبقه -اداره محیط زیست

 7پنجم واحد 

-05632422531-05632422561 آقای ایمان اصفهانی نژاد خراسان جنوبی

05632438956 

 275پالک  43و41بین مدرس -خ مدرس-بیرجند

4 

 
 

ط -برج شمس-ابتدای خ حسنی-چهارراه مخابرات-ارومیه 04433434678-04433480761 آقای احسان علیزاده جان غربیآذربای

 16واحد -4

 199پالک  11شریعتی -خیابان شریعتی جنوبی  –بجنورد  05832727829-05832727819 آقای میثم فهیمی خراسان شمالی

 2طبقه اول واحد 

-01333227829-01333265602 آقای مصطفی پوررجب گیالن

01333265614 

 -کوچه نیایش-خ معلم روبروی بانک ایران زمین  -رشت

 2واحد  2ساختمان تجاری آذر طبقه 

بعد از  -نبش خیابان صالحپور  -زیتون کارمندی  -اهواز  06134432847-06134433086 آقای  علیرضا جادری خوزستان

 -جاری پارک ساختمان ت -بین زیتون و زمزم  -پارک 

 11واحد  - 6طبقه 



شعبه  -طبقه باالی بانک صادرات -میدان امام -خرم آباد 06633401065-06633401083 آقای احمد کاوند لرستان

 علوی

بعد از پارکینگ شهرداری  –خیابان هدایت شرقی  –شیراز  7132341129 خانم لیال خارستانی فارس

 2واحد  – 2طبقه  –ساختمان رویال  –

کهکیلویه و 

 بویراحمد

طبقه دوم -خیابان سیزده آبان -میدان هفت تیر-یاسوج 7433231548 خانم راضیه نکومنش

 بانک صادرات شعبه طالقانی

مجتمع -کوچه ادیب  -سعدی پشت حوزه علمیه-ایالم  08433366076 آقای احسان  عموزاده ایالم

 دندانپزشکی رازی طبقه دوم

میدان آزادی به طرف چهار راه بسیج)بلوار  -کرمانشاه 4-08338212793 محمدامین کیانیآقای  کرمانشاه

ساختمان حاجیان -کوی بهرام محمودی -شهید بهشتی( 

  3ط  20پالک 

روبروی پزشکی -کوچه عدالت  -میدان آزادی  -سنندج 08733246835-08733245945 آقای کیوان منصوری کردستان

 9واحد  - 4طبقه  - ساختمان زند  -قانونی 

 


