
 نشانی سرپرستیشماره  سرپرستیرئیس  استان منطقهر

سیدمحمدرضا آقای  حومه غرب تهران 1

 جعفری

- ولیعصر خیابان ابتدای -شهریار 65270730

 359 شعبه صادرات بانک فوقانی طبقه

 26710645-021 آقای محمد اسالمی دفتر تهران
021-26710647 

26710649-021 

 3واحد 16خیابان هشتم پالک-خ خواجه عبداله انصاری 

 یبهرام دیشه 9نبش کوچه ییبابا دیشه ابانیخ نیقزو 2-02833370081 بهرامی امیدآقای  قزوین 2

6واحد 2طبقه 3پالک  

 3۴1۴63۴۷23:  یپست کد

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

 پوشاک ماکسیم باالی - 999پالک  -احمر

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

 ک صادراتنبا

ورزش،  دانیبه م دهیپاسداران، آبروان نرس ابانیخ-لیاردب 332631۷۸-0۴5 آقای سیدعادل شیرینی اردبیل

 ران،ساختمانیبه بانک مهر ا دهیبعد از اتاق اصناف، نرس

 2طبقه اول، واحد -صدرا

 یکد پست: 56136۷53۸9

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

-۸9166صادرات شعبه مهدیه، نبش کوچه امید، کد پستی 

9۸۴59 

 فهرست شعب شرکت پرداخت الکترونیک سپهر



  366۴53۸5-031 خانم عرفانه احمدی اصفهان

366۴53۸3031 

 

چهارباغ باال، نبش کوچه  ابانیخ یآزاد دانیاصفهان، م

طبقه دوم ساختمان بانک صادرات یسیرئ دیشه  

باال شعبه چهارباغ  

 

چهارمحال و 

 بختیاری

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

  هایاریبخت هینیتر ازحس نییپا نیالنهر نیب ابانیخ -همدان 0۸1-3۸30021۸و0۸1-3۸30021۷ خانم لیال الطافی همدان

 ساختمان – یجنب کماج پز نیالنهر نیبه پارک ب دهینرس

 651663۴999: یطبقه سوم  کد پست انیرانای

 هرمزگان
 

کوچه  -خیابان سید جمال الدین اسدآبادی-بندرعباس 32230۷۴۴-0۷6

 205پالک  -طبقه دوم-مجتمع خلیج فارس -پویش پنجم

 ۷91۴۷1622۷کدپستی

 ،ساختمانیآزاد دانی،م()رهینیامام خم ابانیزنجان، خ 33329096و3332229۴-02۴ آقای اسماعیل خورشیدی زنجان

۴1-۴2بانک صادرات، طبقه اول واحد  یسرپرست   

 ۴51۴613613: یکدپست

 ۰۷۷۳۳۵۴۱۱۸۳ علی زنده بودیآقای  بوشهر

 

 -بوشهر

  شماره واحد بهار ساختمان دی بانک جنب مطهری خیابان

 15 طبقه5

 کد پستی۷51۴933516
 

-مجتمع ایزد   - ۸کوچه عدالت -خیابان ولیعصر  -گرگان  32361957_32364241-017 هادی تنکابنی گلستان 3

 502طبقه پنجم واحد 



سیستان و 

 بلوچستان

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

 1۴سپیده،طبقه چهارم،واحد

 33355136 آقای کامران محمدی کپته مازندران

3335515۸ 

ساختمان مرکزی بانک صادرات استان  -ساری–مازندران 

  ۷طبقه -مازندران

 ۴۸1۴۸351۷کد پستی: 

 -)سر گروه(08633675333 خانم زیبا رضایی مرکزی

0۸6336۸0966 

0۸6336۸0935-0۸6336۸0966 

اراک کوی مصطفی خمینی، میدان حافظ، ابتدای بلوار 

فاطمیه، ساختمان سرپرستی بانک صادرات استان مرکزی، 

 30۴طبقه سوم اتاق 

  آقای حمید قوی پنجه خراسان رضوی

360329۴1 

360329۴0 

36032939 

3603293۸ 

3603293۷ 

نبش چهارراه  2۸و 26امامت نیامامت، ب ابانیمشهد، خ

 طبقه اول بانک صادرات320پالک  الد،یم

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

 جنب امالک ثالثه ط فوقانی  3و1فرعی 

جنب اداره  -)هتل مرمر( اریاستاد شهر دانیم -زیتبر 0۴1333120۸6 خانم سرور احمدی  آذربایجان شرقی

 ۷واحد -5ط –ساختمان بانک صادرات  -ستیز طیمح

  آقای ایمان اصفهانی نژاد خراسان جنوبی

05632۴22561-05632۴22531 

 نی( بینواب صفو دیشه ابانیخ رجندیب یخراسان جنوب

واحد 12زنگ 5طبقه  22دوم مدرس  )پالک دانیو م 2نواب 

52 

 9۷1۸۷۸39۴9یکدپست



4 
 
 

-شمس ابتدای خ حسنی مجتمع-چهارراه مخابرات-ارومیه 04433434678-04433480761 آقای احسان علیزاده آذربایجان غربی

  22واحد -5ط 

 5715859663کد پستی: 

 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

 فارس
 

بعد از پارکینگ شهرداری  –خیابان هدایت شرقی  –شیراز  7132341129

 2واحد  – 2طبقه  –ساختمان رویال  –

کهکیلویه و 

 بویراحمد

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

 بانک صادرات شعبه طالقانی

بانک  یشعبه مرکز یطبقه فوقان-یفردوس ابانیخ -المیا 0۸۴-3333۷205تلفن  آقای احسان  عموزاده ایالم

 صادرات

 یکد پست 69316355۷3

 ایبانک صادرات برج پو یکرمانشاه چهار راه گلستان روبرو 0۸33۸39۷335 آقای محمدامین کیانی کرمانشاه

 5واحد۷ بقهط

یکدپست :6۷1۴۷63253  



  آقای کیوان منصوری کردستان

0۸۷33230920 

0۸۷33230919 

اداره مخابرات  یروبرو نیباالتر از چهار راه فلسط -سنندج

1۷طبقه ششم واحد النیساختمان پزشکان د 1۸0پالک  

 661665530۸: یپست کد

 32و  30متری عمار یاسر بین کوچه  55قم خیابان  3۷۷0۴515 - 3۷۷0۸0۴2 آقای محمدرضا محمدی قم  

1ساختمان مهر طبقه سوم واحد   

 
 


