
نشانينام شعبه / نام صرافيبانك / صرافيشهراستان
خيابان آزادي-بين نواب و اسكندري-طبقه همكف-كد پستي 1311663811اسكندري شماليبانك تجارتتهرانتهران
خيابان پاسداران-باالتراز ميدان نوبنياد-ميدان فرمانيه-برج آسمان -كدپستي 1957617114برج آسمانبانك تجارتتهرانتهران
خيابان جمهوري-نرسيده به چهارراه استانبول-خيابان بابي ساندز-كد پستي 1131698313نادريبانك تجارتتهرانتهران
خيابان دكتر بهشتي-تقاطع خالد اسالمبولي-كد پستي 1511615919چهارراه پاركبانك تجارتتهرانتهران
خيابان دماوند-كيلومتر 7 جاده آبعلي-روبروي خيابان سازمان آب-جنب كارخانه-كد پستي 1746853181افستبانك تجارتتهرانتهران
خيابان سعدي شمالي-روبروي بيمارستان اميراعلم-ساختمان مديريت امور ماليسعديبانك تجارتتهرانتهران
خيابان طالقاني-بين خيابان قرني و خيابان نجات اللهي-پالك 227طالقانيبانك تجارتتهرانتهران
خيابان طالقاني-روبروي بنياد شهيد-پالك 67قدسبانك تجارتتهرانتهران
خيابان فردوسي-خيابان سرهنگ سخايي-پالك 50فردوسيبانك تجارتتهرانتهران
خيابان كريمخان زند-جنب داروخانه 13 آبان-پالك 71كريمخانبانك تجارتتهرانتهران
خيابان كريمخان زند-روبروي خيابان آبان جنوبي-كريمخان زند غربي-پالك 37قرنيبانك تجارتتهرانتهران
خيابان ميرداماد-روبروي مسجد الغدير-نبش رازان جنوبي-ساختمان بيمه تجارت نوميردامادبانك تجارتتهرانتهران
خيابان وليعصر-ابتداي بلوار ميرداماد-ساختمان اسكان-طبقه همكف- پالك 11اسكانبانك تجارتتهرانتهران
خيابان وليعصر-بين خيابان دكتر بهشتي و مطهري-پالك 955-طبقه دوموليعصربانك تجارتتهرانتهران
خيابان وليعصر-نبش زرتشت غربي-كد پستي 1415863969زرتشت وليعصربانك تجارتتهرانتهران
زعفرانيه-خيابان شهيد اعجازي ( آصف) -نبش كوچه نشاط-پالك 66-طبقه اولآصفبانك تجارتتهرانتهران
شريعتي-قلهك-روبه روي خيابان دولت-كد پستي 1913964619قلهكبانك تجارتتهرانتهران
شهر ري-خيابان شهيد غيوري- پالك 227شهرريبانك تجارتتهرانتهران
شهرك غرب-خيابان هرمزان-روبروي برج هرمزانهرمزانبانك تجارتتهرانتهران
ضلع شرقي ميدان امام خميني-پالك 18ميدان امام خمينيبانك تجارتتهرانتهران
ضلع غربي ميدان آرژانتين-نبش خيابان 21-كد پستي 1513934431آرژانتينبانك تجارتتهرانتهران
كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج-بعد از چهارراه ايران خودروچيتگربانك تجارتتهرانتهران
كيلومتر 16 جاده كرج-بلوار نخل-مجتمع اداري صدف-كد پستي 1386115383كرمان خودروبانك تجارتتهرانتهران
 تهران كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج جنب كارخانه سايپا كدپستي 1396114511سايپابانك سپهتهرانتهران
 جاده قديم كرج (  47 متري)   فتح روبروي سه راه شادآباد كدپستي 1386736713صنعتيبانك سپهتهرانتهران
 چهارراه مولوي - خيابان مولوي به سمت ميدان محمديه بعد از بازار حضرتي - سمت راست - پالك 347  كد پستي   :   1164976913چهارراه مولويبانك سپهتهرانتهران
 خيابان آزادي نرسيده به ميدان آزادي روبروي مركز مخابرات شهيد فرد اسدي كدپستي 1458845983ميدان آزاديبانك سپهتهرانتهران
 خيابان آزادي چهارراه نواب نرسيده به ميدان توحيدميدان توحيدبانك سپهتهرانتهران
45متري زرند سه راه آذري  پالك 235 كدپستي 1358694465سه راه آذريبانك سپهتهرانتهران
پل كريمخان زند-روبروي خ ايرانشهر- نبش ك عسجديكريمخان زندبانك سپهتهرانتهران
تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسيده به ميدان رسالت ، جنب پمپ بنزينرسالتبانك سپهتهرانتهران
تهران ، خيابان پاسداران ، ميدان نوبنيادشهيد چمرانبانك سپهتهرانتهران
تهران ، خيابان شريعتي ، باالتر از سيدخندان ، روبه روي خيابان خواجه عبداله انصاريسيدخندانبانك سپهتهرانتهران
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تهران ، خيابان شريعتي ، روبروي ايستگاه مترو شريعتي ، نبش كوچه زرين ، پالك 1261داوديهبانك سپهتهرانتهران
تهران ، خيابان ميرداماد ، باالتر از ميدان مادر پالك 110ميرداماد شرقيبانك سپهتهرانتهران
تهران جاده مخصوص كرج سه راه ارج تهرانسر بلوار گلها جنب گروه پدافند مهرآباد كدپستي 1387763451پدافند مهرآبادبانك سپهتهرانتهران
تهران خيابان انقالب روبروي الله زار نو پالك 557 كدپستي 1581818164خيابان انقالببانك سپهتهرانتهران

تهران خيابان پانزده خرداد بين پامنار و سيروس بازار آهنگران شعبه ممتاز مستقل بازار تهرانبانك سپهتهرانتهران

تهران خيابان جويبار باالتر از بلوار كشاورز كدپستي 1415714659فلسطين شماليبانك سپهتهرانتهران
تهران خيابان دكتر بهشتي غربي نبش سرافراز  كدپستي 15876سرافرازبانك سپهتهرانتهران
تهران خيابان سميه بين موسوي و ايرانشهر پالك 31 كدپستي 1581756811سميهبانك سپهتهرانتهران

شعبه ممتاز مستقل مركزي بانك سپهتهرانتهران
تهران ميدان امام خميني اول خيابان امام خميني روبروي درب مترو تهران

تهران ميدان انقالب ضلع شمال شرقي كدپستي 1417913617دانشگاه تهرانبانك سپهتهرانتهران
تهران ميدان فاطمي مقابل خيابان شهيد گمنام جنب مسجد نور كدپستي 14166ميدان جهادبانك سپهتهرانتهران

شعبه ممتاز مستقل شهيد بانك سپهتهرانتهران
تهران،بزرگراه آفريقا، بلوار شهيد دادمان، ساختمان مركزي سپهسپهبد قاسم سليماني

خ سهروردي جنوبي-پايين تر از مطهري-پ 138سهروردي جنوبيبانك سپهتهرانتهران
خ قائم مقام فراهاني-نبش خ مشاهير-پ 43مشاهيربانك سپهتهرانتهران
خيابان آفريقاي شمالي بين ناهيد و اسفنديار نبش خيابان تورآفريقا شماليبانك سپهتهرانتهران
خيايان آيت اله كاشاني بلوار جنت آباد نبش سه غربيجنت آباد جنوبيبانك سپهتهرانتهران
شهرك راه آهن ( گلستان ) بلوار امير كبير بعد از چهار راه گلهاشهرك را آهنبانك سپهتهرانتهران
فلكه دوم صادقيه ابتداي اشرفي اصفهاني نبش كوچه بهارپيامبر اعظمبانك سپهتهرانتهران
ميدان آرژانتين روبروي پاركينگ بيهقي پالك 7 شعبه ممتاز مستقل بيهقيبانك سپهتهرانتهران
خيابان وحدت اسال مي ـ تقاطع خيابان مولوي ـ پالك 265وحدت اسالميبانك صادراتتهرانتهران
خيابان دماوند ـ باالتر از سه راه تهرانپارس ـ پالك 204جاده مازندرانبانك صادراتتهرانتهران
ميدان رسالت ـ خيابان سلمان طرقي ـ خيابان 30 متري آذر ـ پالك 25سردار سليمانيبانك صادراتتهرانتهران
بلوار آفريقا ـ خيابان طاهري ـ پالك 216 بلوارناهيدبانك صادراتتهرانتهران
بلوار ميرداماد ـ بين خيابان كازرون جنوبي و خيابان شمس تبريزي ـ پالك 210 دكترنوربخشبانك صادراتتهرانتهران
خيابان قائم مقام ـ نبش خيابان فجر ـ پالك 3 نبش فجربانك صادراتتهرانتهران
 خيابان ميرداماد ـ نرسيده به ميدان مادر ـ پالك 98ميدان مادربانك صادراتتهرانتهران
خيابان نياوران ـ خيابان شهيد باهنر ـ كوچه پونك ـ پالك 134 جمارانبانك صادراتتهرانتهران
خيابان وليعصر ( عج)  ـ پالك 1020 پارك ساعيبانك صادراتتهرانتهران
خيابان سعادت آباد ـ ميدان كاج ـ پالك 35سعادت آبادبانك صادراتتهرانتهران
خيابان شهيد بهشتي ـ خيابان قائم مقام ـ پالك 204چهارراه قائم مقامبانك صادراتتهرانتهران
خيابان ميرداماد ـ حد فاصل خيابان نلسون ماندال و وليعصر ( عج)  ـ پالك 100بازار بزرگ ميردامادبانك صادراتتهرانتهران
شهرك قدس ـ خيابان ايران زمين ـ خيابان مهستان ـ پالك 3شهرك قدسبانك صادراتتهرانتهران
قيطريه ـ ابتداي بلوار صبا ـ خيابان كريمي ـ پالك 25قيطريهبانك صادراتتهرانتهران



ميدان دكتر فاطمي ـ ابتداي خيابان چهلستون ـ پالك 6ميدان دكتر فاطميبانك صادراتتهرانتهران
ميدان ونك ـ خيابان مالصدرا ـ خيابان شيراز شمالي ـ ميدان شيراز شمالي ـ پالك 238 شيرازونكبانك صادراتتهرانتهران
ميدان ونك ـ خيابان مالصدرا ـ بين خيابان شيراز و خيابان شيخ بهايي ـ پالك 131 مال صدرابانك صادراتتهرانتهران
بزرگراه فتح ـ بعد از چهار راه ايران خودرو ـ خيابان گلستانك ـ خيابان زامياد ـ پالك 12 مگا موتوربانك صادراتتهرانتهران
بزرگراه فتح ـ كيلومتر 4 جاده قديم كرج ـ پالك 290شير پاستوريزهبانك صادراتتهرانتهران
خيابان آزادي ـ پالك 475دانشگاه صنعتي شريفبانك صادراتتهرانتهران
خيابان اشرفي اصفهاني ـ تقاطع حكيم ـ كوچه خجسته پور ـ پالك 1اشرفي اصفهانيبانك صادراتتهرانتهران
كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج ـ نبش خيابان شهيد محمود پوري ـ پالك 187 شهاب خودروبانك صادراتتهرانتهران
كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج ـ نبش خيابان انصار ـ پالك 481خودرو سازانبانك صادراتتهرانتهران
ميدان جمهوري ـ پالك 11ميدان جمهوري اسالميبانك صادراتتهرانتهران
خيابان 15 خرداد ـ پالك 513  بازاربانك صادراتتهرانتهران
خيابان انقالب ـ ابتداي خيابان دكتر شريعتي ـ پالك 349 پيچ شميرانبانك صادراتتهرانتهران
خيابان انقالب ـ چهار راه كالج ـ پالك 767 كالجبانك صادراتتهرانتهران
خيابان آيت اله طالقاني ـ خيابان نجات الهي ـ پالك 241  طالقانيبانك صادراتتهرانتهران
خيابان جمهوري ـ پالك 302ميدان استقالل	بانك صادراتتهرانتهران
خيابان جمهوري اسالمي ـ پالك 673  جمهوري اسالميبانك صادراتتهرانتهران
خيابان فردوسي ـ نرسيده به خيابان كوشك ـ پالك 14شهداي آتشنشانبانك صادراتتهرانتهران
خيابان فردوسي جنوبي ـ خيابان شهيد عبدالحميد كوشك مصري ـ پالك 44,1 فردوسيبانك صادراتتهرانتهران
خيابان سعدي جنوبي ـ خيابان اكباتان ـ پالك 64  اكباتانبانك صادراتتهرانتهران
ميدان انقالب اسالمي ـ خيابان كارگر جنوبي ـ پالك 3  صنعتيبانك صادراتتهرانتهران
ـ  پالك 45برج سپهربانك صادراتتهرانتهران خيابان سميه ـ نرسيده به خيابان شهيد مفتح ـ نبش خيابان ملك الشعراي بهار 
خيابان انقالب، بين ميدان فردوسي و خيابان استادنجات الهي، نبش كوچه نياييفردوسيبانك مليتهرانتهران
خيابان وليعصر ( عج) ، نبش بلوار ميرداماد، پالك 2515اسكانبانك مليتهرانتهران
خيابان آزادي، تقاطع خيابان رودكيحج وزيارتبانك مليتهرانتهران
خيابان فردوسي جنوبي، پالك 138مركزيبانك مليتهرانتهران
خيابان 15خرداد، پالك 585بازاربانك مليتهرانتهران
خيابان ميرداماد، مقابل مسجد الغدير، پالك 190ميردامادبانك مليتهرانتهران
خيابان جمهوري اسالمي، خيابان سعدي جنوبي، نبش كوچه شهيد عليپور، پالك 260سعديبانك مليتهرانتهران
خيابان امام خميني، ميدان حسن آباد، پالك 4حافظبانك مليتهرانتهران
خيابان جمهوري اسالمي، بعداز پل حافظ، پالك 224نادريبانك مليتهرانتهران
خيابان كريمخان زند، پل كريمخان زند، پالك 75كريمخان زندبانك مليتهرانتهران
خيابان ميرزاي شيرازي، نبش خيابان نوزدهم، پالك 181خيابان ميرزاي شيرازيبانك مليتهرانتهران
ميدان وليعصر ابتداي بلوار كشاورز نبش كوچه شهيد برادران معظم ايثاربانك مليتهرانتهران
خيابان دكترفاطمي، نرسيده به خيابان هشت بهشت، پالك 115دهخدابانك مليتهرانتهران
خيابان جمهوري اسالمي، نرسيده به خيابان سي تير، پالك 574نوبهاربانك مليتهرانتهران
خيابان انقالب اسالمي، بعد از چهارراه كالج، پالك 928كالجبانك مليتهرانتهران



ميدان هفتم تير، نبش كوچه صارم، پالك 223ميدان هفتم تيربانك مليتهرانتهران
خيابان طالقاني، نبش خيابان موسوي، پالك 270خشاياربانك مليتهرانتهران
خيابان فردوسي، باالترازچهارراه استانبول، پالك 351منوچهريبانك مليتهرانتهران
خيابان دكترفاطمي، ميدان جهاد، نبش خيابان بيستون، پالك 29ميدان جهادبانك مليتهرانتهران
خيابان سي تير، نرسيده به چهارراه سرهنگ سخايي، پالك 1وزارت امورخارجهبانك مليتهرانتهران
تقاطع خيابان وليعصر و خيابان استادمطهري، پالك 498خجستهبانك مليتهرانتهران
خيابان انقالب اسالمي، نرسيده به چهارراه وصال، پالك 1292دانشگاهبانك مليتهرانتهران
خيابان طالقاني، نرسيده به چهارراه وليعصر، پالك 444وحدتبانك مليتهرانتهران
خيابان انقالب اسالمي، بين خيابان بهار و خيابان شريعتي، پالك 431خيابان انقالببانك مليتهرانتهران
بلوار آفريقا، نبش خيابان مريم، پالك 2ممتازمليبانك مليتهرانتهران
خيابان وليعصر، بعد از پارك ساعي، پالك 2432مهرگانبانك مليتهرانتهران
سعادت آباد، خيابان سرو شرقي، پالك 165سعادت ابادبانك مليتهرانتهران
خيابان احمد قصير، خيابان نهم، پالك 1برج ارميتابانك مليتهرانتهران
خيابان خواجه عبداله انصاري، خيابان هشتم، پالك 100خواجه عبداله انصاريبانك مليتهرانتهران
ميدان ونك، خيابان مالصدرا، خيابان شيراز شمالي، پالك 217پرديسبانك مليتهرانتهران
خيابان پاسداران، بوستان نهم، پالك 137زبرجدبانك مليتهرانتهران
بزرگراه چمران، خيابان سئول، نمايشگاه بين المللينمايشگاه بين المليبانك مليتهرانتهران
بزرگراه چمران، خيابان ولنجك، خيابان مقدس اردبيلي، بين خيابان الف و خيابان ب، پالك 160خيابان مقدس اردبيليبانك مليتهرانتهران
بلوار آفريقا، باالتر از بزرگراه مدرس، منطقه الهيه، خيابان گلنار، برج گلنار، پالك 56برج گلنارالهيهبانك مليتهرانتهران
خيابان پاسداران، پالك 658بنفشهبانك مليتهرانتهران
خيابان شريعتي، ميدان قدس، پالك 1972كاشفبانك مليتهرانتهران
خيابان شهيد باهنر، خيابان دزاشيب، پالك 83دزاشيببانك مليتهرانتهران
خيابان شهيد باهنر، پ 63خيابان نياورانبانك مليتهرانتهران
خيابان قيطريه، پالك 75پارك قيطريهبانك مليتهرانتهران
خيابان شريعتي، پل رومي، پالك 1824پل روميبانك مليتهرانتهران
خيابان دكتر شريعتي، روبروي حسينيه ارشاد، پالك 1120حسينيه ارشادبانك مليتهرانتهران
خيابان خالد اسالمبولي، نبش كوچه دهم، پالك 46خيابان پاركبانك مليتهرانتهران
سهروردي شمالي، نرسيده به ميدان پاليزي، جهانگيري، پالك 691خيابان سهرورديبانك مليتهرانتهران
خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر، خيابان شهيد عربعلي، پالك 69اپادانابانك مليتهرانتهران
خيابان پاسداران، روبروي گلستان ششم، پالك 362پاسدارانبانك مليتهرانتهران
ولنجك، بلوار دانشجو، مجتمع ولنجك، پالك 50اركيدهبانك مليتهرانتهران
خيابان شريعتي، باالتر از پل سيدخندان، نبش خيابان سيمرغ، پالك 1000سيدخندانبانك مليتهرانتهران
خيابان دكتر شريعتي، نرسيده به خيابان دولت، نبش كوچه سجاد، پالك 1537قلهكبانك مليتهرانتهران
خيابان شيخ بهايي شمالي، خيابان دانشگاه الزهرا، دانشگاه الزهرا، پالك 104دانشگاه الزهرابانك مليتهرانتهران

ميدان سيد جمال الدين اسدآبادي، پالك 384ميدان سيدجمال الدين اسداباديبانك مليتهرانتهران



خيابان سيدجمال الدين بانك مليتهرانتهران
خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، پالك 150اسدابادي

ميدان تجريش، خيابان شهرداري، جنب بيمارستان شهداي تجريش، پالك 59تجريشبانك مليتهرانتهران
خيابان وليعصر ( عج) ، ايستگاه باغ فردوس، پالك 1775باغ فردوسبانك مليتهرانتهران
پاسداران، خيابان شهيد كالهدوز، نرسيده به چهار راه ديباجي، پالك 124چهارراه ديباجيبانك مليتهرانتهران
تهران - گلستان 5-شهيدموسوي پ88ميدان هرويبانك مليتهرانتهران
تهران خ وليعصر خ جام جم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانشعبه صدا و سيمابانك مليتهرانتهران
بلوار آفريقا، باالتر از خيابان ميرداماد، نبش خيابان آناهيتا، پالك 73اناهيتابانك مليتهرانتهران
خيابان وليعصر، كوچه شهيد مقربي، پالك 618اميريهبانك مليتهرانتهران
خيابان خيام شمالي، باالتر از ايستگاه متروي خيام، پالك 691پاچناربانك مليتهرانتهران
خيابان فدائيان اسالم، پالك 727فدكبانك مليتهرانتهران
خيابان 15 خرداد غربي، نرسيده به چهارراه گلوبندك، نبش كوچه شهيد مهدي رئيسي، پالك 1040خيابان پانزده خردادبانك مليتهرانتهران
خيابان قزوين، دوراهي قپان، پالك 382عارفبانك مليتهرانتهران
خيابان شهيد مطهري، پالك 73ابوريحان بيرونيبانك مليتهرانتهران
خيابان فدائيان اسالم، ميدان حضرت عبدالعظيم، پالك 10شهرريبانك مليتهرانتهران
خيابان شهداء، نرسيده به ميدان امام خمينيورامينبانك مليتهرانتهران
بازار بزرگ، بين چهار سوق بزرگ و كوچك، سراي حاج حسن، انتهاي حياط دومسراي حاج حسنبانك مليتهرانتهران
خيابان انقالب، ميدان امام حسين ع، شهيد برادران، پالك 43ميدان امام حسين( ع) بانك مليتهرانتهران
خيابان پيروزي، چهارراه كوكاكوال، پالك 321نيروي هوائيبانك مليتهرانتهران
جاده دماوند، باالتر از سه راه تهرانپارس، نبش بلوار شاهد، پالك 1افرينش تهرانپارسبانك مليتهرانتهران
تهرانپارس، فلكه دوم تهرانپارس، پالك 160و162تهران پارسبانك مليتهرانتهران
ميدان شهداء، خيابان مجاهدين اسالم، پالك 20ميدان شهداي تهرانبانك مليتهرانتهران
خيابان شريعتي، تقاطع سه راه طالقاني، پالك 167پيام انقالب اسالميبانك مليتهرانتهران
شهرك اكباتان، فاز1، ورودي 1، پالك 1شهرك اكباتانبانك مليتهرانتهران
خيابان نصر، بين خيابان 17و19، پالك 262نصربانك مليتهرانتهران
جنت آباد جنوبي، باالتر از چهار باغ، نبش كوچه رياحي، پالك 165جنت ابادبانك مليتهرانتهران
خيابان آزادي، ميدان استاد معين، پالك 193ميدان استادمعينبانك مليتهرانتهران
بلوارشهران، باالتر از فلكه سوم، پالك 162شهرانبانك مليتهرانتهران
ميدان آزادي، انتهاي بلوار معراجفرودگاه مهرابادبانك مليتهرانتهران
خيابان خليج، خيابان شهيد بهشتيگمرك تهرانبانك مليتهرانتهران
بزرگراه آيت اله سعيدي، ابتداي چهار دانگه، پالك 376عليزاده چهاردانگهبانك مليتهرانتهران
جاده ساوه، اسالمشهر، نبش خيابان شهيد مدني، پالك 1233اسالمشهربانك مليتهرانتهران
فلكه دوم صادقيه، خيابان آيت اله كاشاني، خيابان بلوار فردوسبلوارفردوسبانك مليتهرانتهران
كيلومتر6 جاده مخصوص كرج، پالك 107كارخانه ارجبانك مليتهرانتهران
كيلومتر 14جاده مخصوص كرج، چهارراه ايران خودرو، پالك 142كارخانه صنعتي ايران خودروبانك مليتهرانتهران
جاده قديم كرج، ابتداي بزرگراه فتح، پالك 118مهرابادبانك مليتهرانتهران



خيابان ستارخان، ضلع شمالي فلكه اول صادقيه، پالك 127صادقيهبانك مليتهرانتهران
خيابان وليعصر( عج) ، پالك 3شهرياربانك مليتهرانتهران
خيابان امام خميني( ره) رباطكريمبانك مليتهرانتهران
ميدان قدس، بلوار امام خميني، پالك 275شهرقدس قلعه حسن خانبانك مليتهرانتهران
كيلومتر 2 جاده مخصوص كرج جنب فروشگاه رفاه ساختمان كميته امداد امام خمينيكميته امدادامام خمينيبانك مليتهرانتهران
ميدان پونك، مجتمع تجاري پونك، پالك 294ميدان پونكبانك مليتهرانتهران
خيابان آزادي، بين خيابان خوش و بهبودي، نبش خيابان شهيد قانعي، پالك 233خيابان ازاديبانك مليتهرانتهران
خيابان ستارخان، نبش خيابان دريان نو، پالك 307دريان نوبانك مليتهرانتهران
بلوار مرزداران، خيابان ابراهيمي، پالك برج الوندبلوارمرزدارانبانك مليتهرانتهران
خيابان آزادي، نبش خيابان شاد مهر، پالك 1شاهينبانك مليتهرانتهران

شركت  خدمات ارزي و صرافي صرافيتهرانتهران
محله آرژانتين، ساعي، كوچه دل افروز، خيابان ولي عصر، پالك 2143، طبقه همكفدي (  سهامي خاص) 

شركت تضامني ابراهيم زاده و صرافيتهرانتهران
محله عباس آباد، خيابان انديشه، خيابان شهيد دكتر بهشتي، طبقه همكف، پالك 42دوخائي و شركاء

شركت تضامني ابراهيم قرباني و صرافيتهرانتهران
خيابان زرتشت غربي - مجتمع تجاري كيان - طبقه اول- واحدF19بيات و شركاء

شركت تضامني ابوالقاسم حسني صرافيتهرانتهران
شهرك راه آهن - خيابان 45 متري كاج - بلوار امير كبير - برج تجاري اداري مالمون B10 - 1 - طبقه همكفو شركاء

شركت تضامني احمد سينائي صرافيتهرانتهران
خيابان شريعتي، دوراهي قلهك، كوي امير پابرجا، بلوار شهرزاد اول خيابان هدايت پالك 3پور و شركاء

شركت تضامني ادريس محمدي صرافيتهرانتهران
اندرزگو، روبروي مجتمع سانا، پالك 18، مجمتع آوان، طبقه همكف، واحد 1و شركاء

شركت تضامني اسكندر رمضاني صرافيتهرانتهران
محله سه راه كوشك، خيابان فردوسي، خيابان شهيد سروش الدين تقوي، پالك 429، ساختمان اردهالي، طبقه همكفو شركا

شركت تضامني اسماعيل صرافيتهرانتهران
ميدان مادر، بلوار ميرداماد، پ 34كوشاسي و شركاء

شركت تضامني افسانه بحرالعلوم صرافيتهرانتهران
محله سعادت آباد، خيابان هجدهم شرقي، خيابان عالمه طباطبائي شمالي، پالك 53، مجتمع تجاري عالمه، طبقه همكف، واحد12و شركاء

شركت تضامني افسانه مير و صرافيتهرانتهران
تجريش، محله باغ فردوس، خيابان ولي عصر، كوچه محمود نصيبي، پالك 2973شركاء

شركت تضامني الميرا ضرغامي و صرافيتهرانتهران
ولنجك، خيابان ولنجك، خيابان چهاردهم، پالك 7، پاساژ توچال، طبقه اول، واحد 22شركاء

شركت تضامني اميد شاهواري و صرافيتهرانتهران
محله بهجت آباد، خيابان شهيد حميدرضا افتخاري نيا، خيابان وليعصر، پالك 1935، طبقه همكفشركا

شركت تضامني امير محمد صرافيتهرانتهران
صادقيه، بزرگراه محمدعلي جناح، ميدان دوم صادقيه، پالك 1518،مجتمع گلديس، طبقه همكف، واحد 51.بهرمند و شركا



شركت تضامني امير نجومي و صرافيتهرانتهران
شهرك غرب - فاز يك- خيابان ايران زمين -مجتمع تجاري گلستان -طبقه همكف -واحد 163- كد پستي 1465813188 فرزاد كشاورز

شركت تضامني اميرجمالي شاه صرافيتهرانتهران
تقاطع ميرداماد  آفريقا، ضلع شمال غربي پل ميرداماد، پالك 299بالغي و شركاء

شركت تضامني بهرام محسني و صرافيتهرانتهران
محله حشمت الدوله، جمالزاده، خيابان جمالزاده جنوبي، خيابان جمهوري، پالك 1193، طبقه همكفشركا

شركت تضامني بهمن مهين صرافيتهرانتهران
خيابان ولي عصر( عج) ، باالتر از ميدان ونك، خيابان دفينه، خيابان شهيد عليرضا دامن افشار، پالك 49، مجتمع اداري آبشار، طبقه اول، واحد 1عبداله زاده  و شركا

شركت تضامني پروانه آرمات و صرافيتهرانتهران
بلوار ميرداماد، جنب مسجدالغدير، پالك 139، مركز تجاري پاسارگاد، طبقه همكف، ضلع شرقي ورودي، پالك12شركا

محله داووديه، خيابان دوم، خيابان شهيد آلن آبكار شاه نظري، پالك 28، برج ناهيد، طبقه 10، واحد 2شركت تضامني پوراقدم و شركاءصرافيتهرانتهران

شركت تضامني پيام پناهنده و صرافيتهرانتهران
چهار راه استانبول، خيابان فردوسي، خيابان جمهوري اسالمي، پالك 414، ساختمان گالري گلشن، طبقه اول، واحد 50شركاء

شركت تضامني تاجمير رياحي و صرافيتهرانتهران
ميرداماد، ميدان مادر، بلوار ميرداماد، پالك 26 طبقه اولشركا

شركت تضامني جالل رحيمي صرافيتهرانتهران
محله حسن آباد، خيابان شريعتي، كوچه نوآور، پالك 1402، طبقه 4، واحد 23تبار و شركا

شركت تضامني جواد پوردارا و صرافيتهرانتهران
محله داووديه، خيابان نساء، بلوار ميرداماد، پالك139، مجتمع پاسارگاد، طبقه همكف، واحد 6شركاء

محله صادقيه، ميدان دوم صادقيه، خيابان ستارخان، جنب مسجدامام صادق، پالك 1182، طبقه همكفشركت تضامني حاتمي و شركاصرافيتهرانتهران

شركت تضامني حاجي ابول لو صرافيتهرانتهران
خيابان وليعصر ابتداي توانير پالك 2490وشركا

شركت تضامني حجة اهللا شيخ صرافيتهرانتهران
ميرداماد،خيابان نيك خو،خيابان شهيد امير سهيل تبريزيان،پالك0،مجتمع تجاري رز ميرداماد، طبقه همكف واحد 18االسالمي و شركا

شركت تضامني حسن نام آور و صرافيتهرانتهران
تجريش، محله پسيان، خيابان شهيد اعجازي ( آصف) ، خيابان شهيد سرلشگر فالحي ( زعفرانيه) ، پالك 12,2، طبقه همكفشركاء

بلوار ميرداماد ، ميدان محسني ، مجتمع تجاري ميرداماد، واحد3شركت تضامني حسيني و شركاصرافيتهرانتهران

شركت تضامني حميد اكرمي صرافيتهرانتهران
بين فلكه اول و دوم صادقيه ، خيابان ستارخان ، نبش پاساژ پرنيان ، واحد 1وشريك

شركت تضامني حميد بقائي و صرافيتهرانتهران
تجريش،محله ولنجك، خيابان ساسان، خيابان سيزدهم،پالك5،پاساژ مركز خريد گالريا، طبقه همكف، واحد 2شريك

شركت تضامني حميد طاهري و صرافيتهرانتهران
خيابان فردوسي نبش منوچهري پالك 202شركا



شركت تضامني حميد محمدي و صرافيتهرانتهران
محله حسن آباد - زرگنده - خيابان شهيد محمد خاقاني - خيابان دكتر علي شريعتي - پالك 1586 - طبقه همكف شركاء

شركت تضامني حميد صرافيتهرانتهران
خيابان دولت ( كالهدوز) ، بين بلوار كاوه و چهارراه قنات، پالك 310، طبقه اولميرلشكري و شركاء

شركت تضامني حميده اكرمي و صرافيتهرانتهران
سعادت اباد- ميدان كاج- نبش مجتمع كسري، طبقه همكف، پالك 6 شريك

شركت تضامني داريوش عليزاده صرافيتهرانتهران
خيابان سعادت آباد، پالك 147,1خوشاكو و شركاء

شركت تضامني دهقان برزگر و صرافيتهرانتهران
شهرك قدس ، خيابان ايران زمين ، مجتمع تجاري ايران زمين ، پالك 15 شركاء

شركت تضامني رحمان بابازاده و صرافيتهرانتهران
محله شهرك قدس ( غرب) ، خيابان شهيد ابراهيم شريفي، پالك 172، مجتمع تجاري اداري رويال سعادت آباد، طبقه سوم، واحد 303شركاء

شركت تضامني رحمانيان  و صرافيتهرانتهران
خيابان شهيد مطهري - ضلع شمال شرقي چهار راه ميرزاي شيرازي - پالك 211 - واحد 1شركا

شركت تضامني رحمن نوري و صرافيتهرانتهران
خيابان فردوسي، نبش خيابان منوچهري، پالك 210شركا

شركت تضامني رسول فلكي و صرافيتهرانتهران
خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه دهم، پالك 22، واحد5شركاء

شركت تضامني رضوي صرافيتهرانتهران
خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد فرشاد ايازي ( نهم) ، خيابان شهيد عبدالمجيد صابونچي، پالك 91، طبقه همكفخسروشاهي و شركاء

بلوار ميرداماد شرقي ، ميدان ميرداماد ، نبش پاساژ برليان شماره 45 شركت تضامني زرين قلم وشركاصرافيتهرانتهران

شركت تضامني سارا شهبازيان و صرافيتهرانتهران
خيابان وليعصر - باالتر از ميدان ونك - خيابان خدامي - پالك 8 طبسي

شركت تضامني سجاد صرافيتهرانتهران
كوي نصر، بين خيابان 11 و 13، پالك 206، طبقه همكفكياشمشكي و شريك

شركت تضامني سعيد رضاعلي و صرافيتهرانتهران
محله چهارراه استانبول، خيابان جمهوري اسالمي، خيابان فردوسي، پالك 144، طبقه همكفشركاء

شركت تضامني سالم صالحي و صرافيتهرانتهران
تقاطع بزرگراه شهيد چمران و خيابان وليعصر، هتل پارسيان استقالل، طبقه همكف، غرفه 37شركا

شركت تضامني سهيل متاعي و صرافيتهرانتهران
شهرك قدس ( غرب) ، بلوار خوردين، خيابان توحيد چهارم، پالك 5، ساختمان اداري ويرا، طبقه اول، واحد شرقيشركاء

شركت تضامني سيد احمد صرافيتهرانتهران
خيابان شهيد مطهري - كوچه زاهدان - خيابان سهروردي جنوبي - پالك 206 -طبقه همكف ميزبان خوشخو و شركاء

شركت تضامني سيد سينا صرافيتهرانتهران
شهرك قدس( غرب)  خيابان شهيد محمد مهدي فرحزادي پالك 0 ساختمان اداري و تجاري ستين طبقه همكف واحد 16طايفي و شركا



شركت تضامني سيد مجيد مير صرافيتهرانتهران
خيابان اقدسيه ، خيابان موحد دانش، پالك 63 محمد علي و شركاء

شركت تضامني سيد محمد صرافيتهرانتهران
محله شهرك قدس( غرب)  ، كوچه ( پاساژ شهرك غرب)  ، بلوار شهيد محمدمهدي فرحزادي ، پالك 0 ، ساختمان اداري و تجاري سينا( ستين سنتر)  ، طبقه احسن ابطحي و شركاء

شركت تضامني سيد مهدي صرافيتهرانتهران
خيابان فردوسي جنوبي، جنب بانك مركزي، پالك 160علوي تهراني و شركاء

شركت تضامني سيدمرتضي صرافيتهرانتهران
ميدان تجريش، محله باغ فردوس، خيابان قلمستان، خيابان وليعصر، پالك 3143، طبقه همكفسلطان تويه و شركاء

شركت تضامني شاهين چراغي و صرافيتهرانتهران
محله آرژانتين-ساعي، خيابان هجدهم پالك16 طبقه دومشركاء

شركت تضامني شكسته بند و صرافيتهرانتهران
سعادت آباد،خيابان مجد،بلوار سرو شرقي،پالك151،طبقه دومشركاء

شركت تضامني شهرام ابراهيمي صرافيتهرانتهران
بلوار ميرداماد، كوچه شنگرف، پــالك35، ساختمان آفاو شريك

شركت تضامني صرافي بابك صرافيتهرانتهران
خيابان وليعصر، نرسيده به توانير، پالك 2486، واحد 11زارع  سليماني و شركاء

شركت تضامني صرافي عليرضا صرافيتهرانتهران
تجريش - محله دزاشيب - خيابان شهيد خبرنگار عليرضا افشار - خيابان شهيد دكتر باهنر - پالك 250 - ساختمان نياوران 2 - طبقه همكفمسيبي و شركاء

خيابان ميرداماد، خيابان رودبار غربي، ميدان مادر، پالك 51، طبقه همكف  شركت تضامني صفات  و شركاصرافيتهرانتهران

شركت تضامني عبدالرضا صرافيتهرانتهران
خيابان وليعصر، نبش باغ فردوس، پالك 3035، طبقه همكفصحرانورد و شركاء

شركت تضامني عبدالرضا صرافيتهرانتهران
ونك - خيابان دفينه - خيابان شهيد عليرضا دامن افشار - پالك 61 - مجتمع پايتخت - بلوك B  - طبقه ششم - واحد 604وفابخش و شركاء

شركت تضامني عبدالغفور صرافيتهرانتهران
خيابان ولي عصر - خيابان مرداد - خيابان سايه - پالك 18 - طبقه اول - واحد شماره 1 شابازپور و شركاء

شركت تضامني علوي تهراني و صرافيتهرانتهران
خيابان فردوسي ، روبروي سفارت تركيه ، پالك 162شركاء

شركت تضامني علي آقازاده و صرافيتهرانتهران
چهارراه سي تير، خيابان سي تير، خيابان جمهوري اسالمي پالك 580 ساختمان ايفل طبقه همكفشركاء

شركت تضامني علي اميرمنش و صرافيتهرانتهران
 خيابان شهيد بهشتي ، خيابان  صابونچي ، بين كوچه دوم و چهارم ، پالك 12 شريك

شركت تضامني علي جوادي و صرافيتهرانتهران
ميرداماد خيابان نيك خو خيابان تبريزيان مجتمع تجاري رز ميرداماد طبقه همكف واحد 30شريك

شركت تضامني علي حاجي ابول صرافيتهرانتهران
خيابان گاندي، بين كوچه ششم و كوچه هشتم، پالك 46، ساختمان بازار كودك گاندي، طبقه همكفلو و شركاء



شركت تضامني علي صيادي صرافيتهرانتهران
محله كوي نصر، خيابان شهيد فرامرز سبحاني ( 11) ، خيابان نصر، پالك 182، طبقه همكفزاده و شركاء

شركت تضامني علي عيني و صرافيتهرانتهران
خيابان وليعصر( عج)  خيابان شهيد ناصري بلوار نلسون ماندال پالك 124 طبقه همكف شركا

شركت تضامني علي متشكري و صرافيتهرانتهران
محله داووديه،خيابان نساء،بلوار ميرداماد،پالك139،مجتمع پاسارگاد،طبقه همكف،واحد7شركاء

شركت تضامني علي مددخاني و صرافيتهرانتهران
كيلومتر 30 بزرگراه خليج فارس - شهر فرودگاهي امام خميني ره - ترمينال مسافري شماره 1 - سالن پروازهاي خروجي - قبل از سالن ترانزيت شركاء

شركت تضامني علي نائيج صرافيتهرانتهران
داوديه، خيابان نيكخو، خيابان شهيد اميرسهيل تبريزيان، پالك 0، مجتمع تجاري رز ميرداماد، طبقه همكف واحد TG9حقيقي و شركاء

شركت تضامني عليرضا  صرافيتهرانتهران
خيابان پانزدهم خرداد، بازار عباس آباد، كوچه حمام چال، پالك 28، طبقه همكفرضايي سلطان آبادي و شركاء

شركت تضامني عليرضا آقازاده و صرافيتهرانتهران
خيابان جمهوري، نرسيده به چهارراه استانبول، كوچه شيرواني، نبش پاساژ معتمد، پالك 424شركاء

شركت تضامني عليرضا رجايي و صرافيتهرانتهران
خيابان جمهوري اسالمي، خيابان فردوسي، پالك 150، طبقه اول، واحد 5شركاء

شركت تضامني فائزه بيات و صرافيتهرانتهران
محله داوديه، ك.چه كاظميان، دكتر شريعتي، پالك 1165، طبقه همكفشركاء

شركت تضامني فرهاد قادري و صرافيتهرانتهران
بلوار دريا، خيابان عالمه طباطبائي جنوبي، خيابان مديريت، پالك 13شركاء

شركت تضامني فرهاد قاضي صرافيتهرانتهران
نارمك، ميدان نبوت، خيابان جانبازان شرقي، پالك495 زاده و شركا

شركت تضامني كاظم محمودي و صرافيتهرانتهران
تجريش، محله محموديه، كوچه ششم، خيابان ب، پالك 45، طبقه اولشركاء

شركت تضامني كامران سلطاني صرافيتهرانتهران
خيابان شريعتي - روبروي متروي شريعتي- نبش كوچه زرين - پاساژ مينا - طبقه زير همكف - پالك 1 زاده و شركاء

شركت تضامني كيومرث صرافيتهرانتهران
شهرك قدس،درختي،خيابان گلبرگ دوم غربي،خيابان بهارستان،پالك 19 طبقه همكفرشادتمند و شركاء

محله بازار، كوچه بازار حراج، ميدان سبزه ميدان، پالك 820، ساختمان مركز خريد طال و سكه ايرانيان، طبقه همكفشركت تضامني لواساني و شركاصرافيتهرانتهران

شركت تضامني مجتبي  رضائي و صرافيتهرانتهران
تجريش- چيذر-كوچه شهيد مهدي چيذري-خيابان شهيد سيدمحمد هاشمي عليا-پالك 21- طبقه همكف  شركا

شركت تضامني مجيد رمضاني و صرافيتهرانتهران
ميدان فردوسي، خيابان شهيد سروش الدين تقوي، خيابان فردوسي، پالك 443، طبقه همكفشركا

شركت تضامني مجيد محمدزاده صرافيتهرانتهران
خيابان پاسداران، نبش شهيد حسن فالح زاده ( گلستان دوم) ، پالك 349، ساختمان امير، طبقه همكفو شركاء



شركت تضامني محسن صرافيتهرانتهران
بلوار فردوس خيابان بهار جنوبي كوچه ارم شرقي مجتمع هايپر استار پالك 6صحرانورد وشركا

شركت تضامني محسن كاوياني صرافيتهرانتهران
تجريش، فرمانيه، كوچه شهيد محمد حاتم خاني، خيابان شهيد محمدرضا پاشاظهري، پالك 29، طبقه اول، واحد 14و شريك

شركت تضامني محسن ولي بك صرافيتهرانتهران
ميدان فردوسي - خيابان شهيد سروش الدين تقوي - خيابان فردوسي - پالك 479 - ساختمان مركز تجارت جهاني فردوسي - طبقه همكف - واحد 11 حبيبي و شركاء

شركت تضامني محمد  رضوي و صرافيتهرانتهران
سه راه كوشك خيابان فردوسي خيابان شهيد سروش الدين تقوي پالك 425 ساختمان اردهالي طبقه همكفشركا

شركت تضامني محمد بهگوي و صرافيتهرانتهران
صادقيه، خيابان ستارخان، نرسيده به فلكه اول، بين پاساژ كيميا و شبنم، پالك 1152 شريك

شركت تضامني محمد درخشان صرافيتهرانتهران
خيابان فاطمي - ميدان فاطمي - ساختمان فاطمي - پالك 101 نژاد و شركا

شركت تضامني محمد محسني و صرافيتهرانتهران
محله شهيد قندي  - نيلوفر - خيابان شهيد عليرضا يوسفي - خيابان شهيد دكتر بهشتي -  پالك 213 -  ساختمان مهرگان - طبقه همكف - كدپستي :11شركاء

شركت تضامني محمد وليلو و صرافيتهرانتهران
خيابان وليعصر ( عج) -تقاطع ميرداماد-مركز خريد اسكان-طبقه زير زمين-پالك 33 شركاء

شركت تضامني محمدرضا صرافيتهرانتهران
ونك، خيابان ونك،كوچه نرگس، پالك1، طبقه2، واحد2سلطاني و شركاء

شركت تضامني محمدرضا قنبري صرافيتهرانتهران
خيابان وليعصر( عج) ، مجتمع تجاري اسكان، طبقه همكف، پالك 3ناييني و شركاء

شركت تضامني محمدرضا مرادي صرافيتهرانتهران
سعادت آباد، سرو غربي، بعد از بلوار پاكنژاد، محله آسمان، كوچه نامي، پالك 21 طبقه همكفو شركاء

شركت تضامني محمود فالح صرافيتهرانتهران
خيابان وزراء ، مابين كوچه سوم و پنجم،پالك 33اشتري  و شركاء

شركت تضامني مرتضي كريمي و صرافيتهرانتهران
محله داوديه، ميرداماد، خيابان شهيد امير سهيل تبريزيان، پالك 0، مجتع تجاري رز ميرداماد، طبقه پنجم، واحد 505شريك

شركت تضامني مژگان نصرالهي صرافيتهرانتهران
 خيابان دولت، چهارراه قنات، كوي گرجي، پالك 13 اولقي و شركاء

شركت تضامني مصطفي اقبال صرافيتهرانتهران
خيابان وليعصر ، نبش ميرداماد ، ساختمان اسكان، طبقه اول اداري ، واحد 6 بهبهاني و شركاء

شركت تضامني مصطفي بهمني صرافيتهرانتهران
محله ميرداماد، بلوار ميرداماد، خيابان دكتر علي شريعتي، پالك 1150، ساختمان 200، طبقه زيرزميننژاد و شركاء

محله چهارراه اسالمبول، خيابان جمهوري اسالمي، پالك 422، پاساژمعتمد، طبقه همكف، واحد 15شركت تضامني منصوري و شركاصرافيتهرانتهران

شركت تضامني مهدي اژدري و صرافيتهرانتهران
بلوار ميرداماد، مجتمع پاسارگاد، پالك 139، طبقه0، واحد13شركاء



شركت تضامني مهدي ملك زاده صرافيتهرانتهران
محله جهاد - خيابان 6/1 - ميدان سلماس - پالك 3 - طبقه همكف و شركاء

شركت تضامني ميالد مهديان صرافيتهرانتهران
خيابان سهروردي شمالي نرسيده به چهارراه مطهري نبش كوچه باغ پالك 248پور و شريك

شركت تضامني نادر زارعي و صرافيتهرانتهران
خيابان جمهوري اسالمي، نرسيده به چهار راه استانبول، گالري گلشن، واحد 17شركا

شركت تضامني نادر قويدل و صرافيتهرانتهران
محله بهجت آباد- خيابان مجلسي- خيابان ولي عصر -  پالك 1947 - طبقه همكف     شركاء

شركت تضامني ناصر زرين قلم و صرافيتهرانتهران
خيابان وليعصر - روبروي پارك ملت - ساختمان صورتي - پالك 2663شركاء

شركت تضامني ناصر قاسمي راد صرافيتهرانتهران
بلوار ميرداماد- جنب مسجد الغدير- مجتمع پاسارگاد - پالك 139 -طبقه همكف - واحد 12 و شركاء

شركت تضامني ناصر وفابخش و صرافيتهرانتهران
محله ميرداماد، خيابان نساء، بلوار ميرداماد، پالك 139، طبقه همكف، واحد 5شركا

شركت تضامني ناصرافشار و صرافيتهرانتهران
خيابان مالصدرا، انتهاي خ شيراز شمالي ، ساختمان ايران سكنا- پالك 234 شركاء

شركت تضامني نساء شعباني صرافيتهرانتهران
خيابان وليعصر، نبش خيابان زعفرانيه، پالك 2890، مجتمع تجاري زعفرانيه، طبقه همكف، واحد 1وشركاء

شركت تضامني نورمحمدي و صرافيتهرانتهران
محله كشاورز، خيابان جويبار، ميدان جهاد، پالك 2، طبقه همكفشركا

شركت تضامني هادي صرافيتهرانتهران
خيابان طالقاني - بعد از مفتح - پالك 166 - طبقه اولمحمدخاني و شركاء

شركت تضامني وحيد قيومي و صرافيتهرانتهران
محله كاووسيه، كوچه تابان شرقي، بلوار نلسون ماندال، پالك 73، برج آناهيتا، طبقه همكف، واحد 2  شركاء

شركت تضامني وحيد وطني و صرافيتهرانتهران
تجريش، محله قيطريه، خيابان شهيد برادران سليماني غربي، بلوار شهيد سيد علي اندرزگو، پالك 0، طبقه همكفشركاء

شركت تضماني قاسم تيموري و صرافيتهرانتهران
محله باغ صبا-سهروردي، كوچه لواساني، خيابان ملك، پالك 18، طبقه اول، واحد 3شركاء

شركت خدمات ارزي و صرافي  صرافيتهرانتهران
خيابان نلسون ماندال، خيابان ناهيدغربي، پالك 75 بانك مسكن (  سهامي خاص) 

شركت خدمات ارزي و صرافي صرافيتهرانتهران
 خيابان نلسون ماندال - باالتر از پل مير داماد - نبش تابان شرقي - شماره 2پاسارگاد( سهامي خاص) 

شركت خدمات ارزي و صرافي صرافيتهرانتهران
ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير ( بخارست) ، نبش خيابان نهم، برج بخارست، طبقه دومخاورميانه (  سهامي خاص) 



شركت خدمات ارزي و صرافي صرافيتهرانتهران
خيابان فردوسي - نرسيده به ميدان فردوسي - ساختمان تجارت جهاني فردوسي - پالك 475-473گردشگري ( سهامي خاص) 

شركت شبكه صرافي صنعت صرافيتهرانتهران
خيابان وليعصر، باالتر از ميرداماد، كوچه تابان غربي، پالك 62، طبقه سومومعدن ( سهامي خاص) 

شركت صرافي اميد سپه صرافيتهرانتهران
محله شهرك قدس( غرب) ، بلوار دادمان نبش خيابان درختي، كوچه عماد خراساني، پالك 2، طبقه اول( سهامي خاص) 

شركت صرافي انصار ( سهامي صرافيتهرانتهران
ميدان فاطمي ،نبش جويبار، پالك 41 خاص) 

شركت صرافي توسعه تعاون (  صرافيتهرانتهران
ضلع شمال خيابان انقالب اسالمي، بعد از دروازه دولت، نرسيده به ميدان فردوسي، جنب كوچه آذرنوش، پالك 549/1سهامي خاص) 

شركت صرافي رفاه ( سهامي صرافيتهرانتهران
خيابان وليعصر، نرسيده به پارك ساعي، باالتر از پمپ بنزين، پالك 2244، برج نگين، طبقه اول، شماره 101 خاص) 

شركت صرافي سامان ( سهامي صرافيتهرانتهران
خيابان خالد اسالمبولي، خيابان هفتم، پالك 11 خاص) 

شركت صرافي سپهر صرافيتهرانتهران
خيابان فردوسي شمالي، مركز تجارت جهاني فردوسي، طبقه منفي يك( بانك سنتر) ، واحد شماره 9 صادرات( سهامي خاص) 

شركت صرافي سرمايه ( سهامي صرافيتهرانتهران
ميدان فردوسي، خيابان شهيد سپهبد قرني، پالك 9، طبقه همكف، واحد 23خاص) 

شركت صرافي فراز اعتماد (  صرافيتهرانتهران
خيابان شهيد قندي،نيلوفر،خيابان شهيدعبدالمجيد صابونچي،خيابان هويزه غربي،پالك 149،طبقه اول سهامي خاص) 

شركت صرافي كارآفرين (  صرافيتهرانتهران
خيابان شهيد بهشتي، خيابان احمد قصير، نبش كوچه يكم، پالك 6، طبقه 8سهامي خاص) 

شركت صرافي ملت( سهامي صرافيتهرانتهران
چهارراه جهان كودك، خيابان آفريقا جنوبي، نبش كوچه نوزدهم، پالك 54خاص) 

اسالمشهر ايستگاه نوري روبروي ميدان ميوه و تره بار پالك 976  كدپستي 3313715319اسالمشهربانك سپهاسالمشهرتهران

شركت تضامني ميراميني و صرافيبومهنتهران
فاز 6،پارك فناوري پرديس،كوچه نوآوري 8،پالك82 طبقه همكفشركاء

شهر ري ميدان شهرري خيابان حرم پاساژ مرمر جنب داروخانه مرمر كدپستي 1875653038شهرريبانك سپهريتهران

شركت تضامني بهزاد درخشان و صرافيشهريارتهران
بلوار رسول اكرم، ابتداي خيابان وليعصر ( ع) ، پاساژ زرين، طبقه زيرين، واحد 8شركاء

شهرقدس 45 متري انقالب روبروي شهرداريجمهوري شهرقدسبانك سپهقدستهران

شركت تضامني بهراد سيدزارع و صرافيلواسانتهران
بلوار امام خميني ( ره)  - مجتع تجاري اسكاي سنتر - جنب دادگستري - طبقه اول - واحد 14شركاء

روبروي خيابان دارايي-جنب پاساژ اميركبير-ساختمان مديريت شعب استان آذربايجان شرقي-طبقه دومتبريزبانك تجارتتبريزآذربايجان شرقي
تبريز -وليعصر -ميدان بزرگ -اول بلوار دكتر بهشتيوليعصر تبريزبانك سپهتبريزآذربايجان شرقي
تبريز، اول خيابان داراييتبريزبانك سپهتبريزآذربايجان شرقي



جاده آذرشهر (  شهيد شفيع زاده )  روبروي تراكتور سازي ايرانتراكتور سازي تبريزبانك سپهتبريزآذربايجان شرقي
خ امام روبروي مصليبيست و نه بهمن تبريزبانك سپهتبريزآذربايجان شرقي
ميدان آزادي تبريز آزاديبانك سپهتبريزآذربايجان شرقي
خيابان جمهوري اسالمي ـ خيابان دارايي ـ كوچه پنبه فروشان.تيمچه رضويبانك صادراتتبريزآذربايجان شرقي
خيايان امام خميني ( ره)  ـ چهار راه مصلي ـ كوچه اركچهارراه مصلي	بانك صادراتتبريزآذربايجان شرقي
بخش منطقه ـ خيابان دروازده تهران ـ سه راهي وليعصر ـ پالك 3دروازه تهرانبانك صادراتتبريزآذربايجان شرقي
بخش منطقه ـ دروازه تهران ـ ميدان شهريارسپهر شهرياربانك صادراتتبريزآذربايجان شرقي
خيايان امام خميني ( ره)  ـ چهارراه بهشتي ـ پالك 1شهيد بهشتيبانك صادراتتبريزآذربايجان شرقي
خيابان امام خميني ـ پالك 881كوي اطباءبانك صادراتتبريزآذربايجان شرقي

شركت تضامني ابراهيمي و صرافيتبريزآذربايجان شرقي
وليعصر جنوبي، خيابان باختر، بلوار 29 بهمن، پالك 0، طبقه همكف، تلفن: 9-5265001-041شركاء

شركت تضامني رامين خيامي و صرافيتبريزآذربايجان شرقي
محله امام خميني، كوچه سهند، خيابان امام خميني، پالك0، طبقه همكفشركاء

شركت تضامني فتح راضي و صرافيتبريزآذربايجان شرقي
بازار، بلوار شهدا، كوچه حياط امير، ضلع شرقي، پالك 23، طبقه اولشركا

شركت تضامني عليرضا رسول صرافيجلفاآذربايجان شرقي
خيابان امام خميني، پاساژ امير، پالك 6زاده و شركا منطقه آزاد ارس

خيابان شهيد بهشتي مراغهبانك صادرات مراغه آذربايجان شرقي
خيابان امام ـ چهار راه آزادي ـ پالك 697 ميانهبانك صادرات ميانهآذربايجان شرقي
ميدان شهداء، جنب استانداري، پالك 2تبريزبانك مليتبريزآذربايجان شرقي
خيابان شريعتي جنوبي، پالك 90خيابان دكترشريعتي تبريزبانك مليتبريزآذربايجان شرقي
بلوار 29 بهمن، پالك 27دانشگاه تبريزبانك مليتبريزآذربايجان شرقي
خيابان امام خميني، شهيد بيژن احمدي، پالك 1سراببانك مليسرابآذربايجان شرقي
چهار راه معلم، خيابان شهاب الدين اهري، پالك 2اهربانك ملياهرآذربايجان شرقي
خيابان گلشن راز شمالي، پالك 557شبستربانك مليشبسترآذربايجان شرقي
فلكه عاشورا، پالك 5جلفابانك مليجلفاآذربايجان شرقي
خيابان امام خميني( ره) ، پالك 122ميانهبانك مليميانهآذربايجان شرقي
خيابان امام خميني، خيابان تختي، پالك 36مرندبانك مليمرندآذربايجان شرقي
ميدان امام حسين، پالك 1بناببانك مليبنابآذربايجان شرقي
ميدان طلوع فجر، پالك 1مراغهبانك مليمراغهآذربايجان شرقي
خيابان كاشاني ـ پالك 10آذربايجانبانك صادراتاروميهآذربايجان غربي
خيابان امام خميني ( ره)  ـ پالك 500 اروميهبانك صادراتاروميهآذربايجان غربي
خيابان شهيد بهشتي-روبروي موزهاروميهبانك تجارتاروميهآذربايجان غربي
اروميه بلوار امين ، نرسيده به بلوار مولوي جنب قنادي نان سالمبلوار امين اروميهبانك سپهاروميهآذربايجان غربي
اروميه خيابان امام- نرسيده به خيابان سرداراناروميهبانك سپهاروميهآذربايجان غربي



خيابان كاشاني، پالك 4اروميهبانك ملياروميهآذربايجان غربي
خيابان شهيد دكتربهشتي، خيابان استادان، پالك 1اروميهبانك ملياروميهآذربايجان غربي
خيابان مدرس، نبش خيابان عمار، پالك 120اروميهبانك ملياروميهآذربايجان غربي

شركت تضامني اميد فرجي و صرافياروميهآذربايجان غربي
خيابان امام نرسيده به ميدان واليت فقيه پالك 24,2شركا

شركت تضامني صاحبعلي صرافياروميهآذربايجان غربي
مركز شهر، خيابان مطهري، راسته دوشابچي خانه، پالك 20دولخاني وشركا

شركت تضامني صرافي علي صرافياروميهآذربايجان غربي
خيابان شيرپزخانه، كوچه جالل اوغلو، پالك 75، طبقه همكفوليلو و شركاء

شركت تضامني فرهاد نظري و صرافياروميهآذربايجان غربي
خيابان كاشاني، روبروي ساختمان بانك صادرات، پالك 9شركا

شركت تضامني كريم پور جليل صرافياروميهآذربايجان غربي
خيابان امام، جنب كافه دانشجو، كوچه 15، طبقه همكف، پالك 366ريحاني و شركا

شركت تضامني ليداحشمتي صرافياروميهآذربايجان غربي
خيابان كاشاني،روبروي بيمارستان مطهري، پالك101وشركا

بلوار  انقالب، پالك 42اشنويهبانك ملياشنويهآذربايجان غربي
خيابان معلم، جنب آموزش و پرورش، پالك 17سردشتبانك مليسردشتآذربايجان غربي
خيابان امام، پالك 15نقدهبانك ملينقدهآذربايجان غربي

بازرگانآذربايجان غربي
شركت تضامني نعمت اسماعيل 

زاده بازرگاني و شركا منطقه آزاد 
ماكو

خيابان امام خميني، جنب بانك ملت، پالك 1220

خيابان انقالب، پالك 81بوكانبانك مليبوكانآذربايجان غربي

شركت تضامني محمد ناصري و صرافيبوكانآذربايجان غربي
بلوار كردستان - باالتر از داروخانه رسوليان - پالك 0 - طبقه همكفشركاء

خيابان شهيد دكتربهشتي، نبش ميدان آزادي، پالك 1پيران شهربانك مليپيرانشهرآذربايجان غربي

شركت تضامني ريبوار معروفي و صرافيپيرانشهرآذربايجان غربي
خيابان 15 خرداد غربي جنوبي، روبروي پاركينگ فرهنگشركاء

شركت تضامني طاهر قادري و صرافيپيرانشهرآذربايجان غربي
حله فرهنگيان 2 - خيابان الوان پاداش - خيابان قدس - پالك 511 - طبقه اولشركاء

شركت تضامني عايشه پيرخضرو صرافيپيرانشهرآذربايجان غربي
خيابان فرهنگ، پالك 3731شركاء

شركت تضامني قرني احمد صرافيپيرانشهرآذربايجان غربي
فلكه 22 بهمن - خيابان 2 خرداد - خيابان قدس - پالك 41 - طبقه همكفآقائي و شركاء

خوي خيابان آيت اله طالقاني روبروي بازار فرش فروشانخويبانك سپهخويآذربايجان غربي
خيابان انقالب، پالك 197خويبانك مليخويآذربايجان غربي

شركت تضامني خيراله جليل صرافيسلماسآذربايجان غربي
خيابان فردوسي، پاساژ رضايي، طبقه همكف، پالك 12زاده و شركا



شركت تضامني رضا قلي زاده  و صرافيسلماسآذربايجان غربي
خيابان شهيد سوره اي، ميدان شهيد ابراهيمي، پالك 26، طبقه همكفشركاء

ميدان شهيد ابراهيم داهيم ، نرسيده به مجتمع تجاري مادر ، روبروي مشاور اسكان ناصري، پالك 80شركت تضامني شكوري و شركاصرافيسلماسآذربايجان غربي

خيابان فردوسي ، ميدان شهيد ابراهيم ( زرگر بازار) ، پالك 78شركت تضامني گل لر وشركاءصرافيسلماسآذربايجان غربي

ماكو ميدان امام حسينماكوبانك سپهماكوآذربايجان غربي
خيابان امام، نبش خيابان سعدي، پالك 280ماكوبانك مليماكوآذربايجان غربي
مهĤباد خ جمهوري اسالميمهابادبانك مليمهابادآذربايجان غربي

شركت تضامني مصطفي ميره اي صرافيمهابادآذربايجان غربي
محله جمهوري، خيابان صالح الدين ايوبي شرقي، كوچه الهي، پالك 0، ساختمان مركزي جراحي كردستان، طبقه همكفو شركاء

مياندوآب خيابان امام خميني جنب پاساژ اميركبيرمياندوآببانك سپهمياندوآبآذربايجان غربي
خيابان امام، خيابان طالقاني، پالك 149مياندواببانك مليمياندوآبآذربايجان غربي

حد فاصل ميدان بسيج و ميدان ارتش- طبقه فوقاني شعبه بسيجاردبيلبانك تجارتاردبيلاردبيل
اردبيل خيابان سي متري روبروي بيمارستان آرتا اردبيلبانك سپهاردبيلاردبيل
اردبيل خيابان حافظ شهرك رضوان روبروي ورزشگاه پهلوان رضازاده رضوان اردبيلبانك سپهاردبيلاردبيل
ميدان ورزش ـ پالك 871ميدان ورزشبانك صادراتاردبيلاردبيل
خيابان امام خميني( ره) ، جنب استانداري، پالك 55اردبيلبانك ملياردبيلاردبيل
اردبيل شهرستان خلخال بخش خورش رستم شماليخيابان امام اردبيلبانك ملياردبيلاردبيل
پارس آباد مغان خيابان امام خميني باالتر از چهار راه امام خميني پارس آباد مغانبانك سپهپارس آباد مغاناردبيل
خيابان امام خميني، چهار راه امام خمينيپارس ابادمغانبانك مليپارس آباد مغاناردبيل
خلخال خيابان امام خميني ميدان آزادي خلخالبانك سپهخلخالاردبيل

مشكين شهر خيابان امام خميني  ميدان جانبازان جنب فرمانداريشهيد بني هاشم مشكين شهربانك سپهمشكين شهراردبيل

خيابان ابوذر-نبش خيابان بهايي-ساختمان مديريت شعب استان اصفهان-طبقه همكفاصفهانبانك تجارتاصفهاناصفهان
اصفهان خيابان سپهاصفهانبانك سپهاصفهاناصفهان
اصفهان خيابان كاوه خيابان جابر انصاريخيابان جابر انصاربانك سپهاصفهاناصفهان
خيابان چهارباغ باال ـ باالتر چهار راه نظرشهيد حسن بنيانيان	بانك صادراتاصفهاناصفهان
ميدان آزادي ـ ابتداي خيابان سعادت آبادميدان آزادي	بانك صادراتاصفهاناصفهان
ميدان انقالب اسالميميدان انقالب	بانك صادراتاصفهاناصفهان
خيابان سپاهاصفهانبانك ملياصفهاناصفهان
خيابان سعادت آباد، بعد از خيابان مالصدرااصفهانبانك ملياصفهاناصفهان
خيابان فردوسي، نرسيده به چرخاباصفهانبانك ملياصفهاناصفهان
خيابان عباس آباد، نبش خيابان ارديبهشتاصفهانبانك ملياصفهاناصفهان
چهارباغ پايين، بين ميدان امام حسين و چهارراه تختياصفهانبانك ملياصفهاناصفهان
ميدان احمدآباد، ابتداي خيابان مفتحاصفهانبانك ملياصفهاناصفهان



ميدان فيضاصفهانبانك ملياصفهاناصفهان

شركت تضامني اثنا عشري و صرافياصفهاناصفهان
محله سپاه،خيابان حكيم،خيابان سپاه، پالك 149-، طبقه همكف، واحد 1شركا

شركت تضامني احمد افشار و صرافياصفهاناصفهان
خيابان سعادت آباد، جنب بانك ملي سعادت آباد، پالك 20شريك

شركت تضامني حيدر شريفي صرافياصفهاناصفهان
سي و سه پل، خيابان چهار باغ باال، مجتمع تجاري كوثر، فاز يك، طبقه اول، واحد 314رناني و شريك

شركت تضامني سارو بغزيانس و صرافياصفهاناصفهان
خاقاني، كوچه صفوي، خيابان نظر غربي، پالك 112، طبقه همكفشركاء

شركت تضامني سياوش قانعي و صرافياصفهاناصفهان
محله آپادانا اول، خيابان شهيد قدوسي، بن بست شهريار 19، پ 10، پالك قديم44، طبقه همكفشركا

شركت تضامني فاطمه زاغي و صرافياصفهاناصفهان
محله آزادگان - خيابان سعادت آباد -حدفاصل خيابان مالصدرا شمالي و چهارراه شيخ صدوق -  پالك 23 - طبقه همكف شركاء

شركت تضامني فريدون صرافياصفهاناصفهان
محله جلفا، كوچه كليسا مريم غربي، خيابان توحيد، پالك 98، طبقه همكف 77روشندل و شركاء

شركت تضامني محمد كريميان و صرافياصفهاناصفهان
محله باغ زرشك، معبر ماقبل آخر، كوچه جوهري ( 7) ، معبر آخر، پالك قديمي 127، طبقه همكف، نوع كاربري: كارگاه يا مكان تجاريشركا

شركت تضامني محمدآرائي صرافياصفهاناصفهان
 خيابان مير، چهار راه قشقايي، پالك 93 وشركا

شركت تضامني محمدرضا عراقي صرافياصفهاناصفهان
محله باغ زرشك، خيابان بوستان ملت، خيابان چهارباغ باال، پالك صفر، مجتمع تجاري كوثر، طبقه همكف، واحد 201نواز و شركاء

شركت تضامني وحيد آرايي و صرافياصفهاناصفهان
خيابان سپه، روبروي بانك تجارت مركزي، پاساژ مثقالي، دست چپشركا

خميني شهر ميدان امام خمينيخميني شهربانك سپهاصفهان
خيابان امام شماليخميني شهربانك ملياصفهان
خيابان امام خميني، جنب ساختمان تامين اجتماعيخوانساربانك مليخوانساراصفهان
ميدان هالل احمرزرين شهربانك مليزرين شهراصفهان
بلوار امام خميني ( ره) شاهين شهربانك مليشاهين شهراصفهان
خيابان شهيد بهشتيشهرضابانك مليشهرضااصفهان
خيابان ميرعماد- ساختمان سرپرستي بانك تجارت- طبقه اولكاشانبانك تجارتكاشاناصفهان
كاشان خيابان ميرعمادكاشانبانك سپهكاشاناصفهان

خيابان آيت اله كاشانيچهارراه آيت اله كاشاني( كاشان) 	بانك صادراتكاشاناصفهان

خيابان مير عمادكاشانبانك مليكاشاناصفهان

شركت تضامني حسين صرافيكاشاناصفهان
خيابان مير عماد، نبش پاساژ عطايي، پالك 58محمديان مقدم و شركاء

خميني شهر



شركت تضامني محسن رجائي و صرافيكاشاناصفهان
خيابان محتشم، بازار بزرگ كاشان، بازار زرگرها، پالك 2244شركا

خيابان امام خميني ( ره) ، روبروي بازارگلپايگانبانك مليگلپايگاناصفهان
پانزده كيلومتري مباركه ـ مجتمع فوالد مباركه	مجتمع فوالد مباركه	بانك صادراتمباركهاصفهان
خيابان بسيج، فلكه بسيجمباركهبانك مليمباركهاصفهان

شركت تضامني عليرضا نصوحي صرافيمباركهاصفهان
خيابان هفده شهريور، روبروي سه راه منتظري، جنب فرش رضا، پالك 77، طبقه همكفو شركا

ميدان غديرنائينبانك ملينائيناصفهان
نجف آباد خيابان شريعتي چهار راه فردوسينجف آبادبانك سپهنجف آباداصفهان
خيابان امام، چهارراه شهردارينجف ابادبانك ملينجف آباداصفهان
خيابان شهيد بهشتي-ميدان شهدا-نرسيده به زيرگذر چهارراه طالقاني-طبقه همكف برج آرينكرجبانك تجارتكرجالبرز
كرج چهارراه دانشكدهمركزي كرجبانك سپهكرجالبرز
محمدشهر بلوار امام خميني نبش كوچه شهيد كبيريمحمدشهربانك سپهكرجالبرز
چهار راه طالقاني ـ ساختمان مركزي كرج ـ روبروي اداره پستچهارراه طالقانيبانك صادراتكرجالبرز
بلوار كاج، نبش خيابان نيك نژادكرجبانك مليكرجالبرز
خيابان شهيد بهشتي، بين خيابان دكتر همايون و خيابان شهيد حنيفه، پالك 103كرجبانك مليكرجالبرز
خيابان شهيد دكتر بهشتي، نبش خيابان استانداريكرجبانك مليكرجالبرز
خيابان شهيد دكتر بهشتي، قبل از سه راه رجائي شهر، پالك 1599كرجبانك مليكرجالبرز
رجائي شهر، نرسيده به ميدان توحيد، نبش خيابان ششمكرجبانك مليكرجالبرز
البرز  كرج جاده مالرد بعد از پمپ بنزين حافظيه بين خ قائم 2و3كرجبانك مليكرجالبرز
بلوار شهيد سلطاني، ميدان سپاه، پالك 1كرجبانك مليكرجالبرز
خيابان امام امت، نبش خيابان شهيدان بغداديكرجبانك مليكرجالبرز
ميدان 22 بهمن-خيابان فردوسي-ساختمان مديريت شعب استان ايالم-طبقه اولايالمبانك تجارتايالم	ايالم
ايالم خيابان سعدي جنوبي -روبروي اورژانس فجربانك سپهايالم	ايالم
ايالم ميدان 22 بهمن - جنب بيمارستان قائم ايالمبانك سپهايالم	ايالم
خيابان سعدي جنوبيسعدي ( ايالم ) بانك صادراتايالم	ايالم
ميدان امام خميني ( ره) ، بلوار امام زاده سيد حسن ( ع) ، پالك 3والفجر مهرانبانك صادراتايالم	ايالم
خيابان طالقاني، پالك 10ايالمبانك مليايالم	ايالم
ايالم -مهران -بلوار امامزاده حسن ع مهرانبانك سپهمهرانايالم
ميدان انقالب- ساختمان مديريت شعب استان بوشهر- طبقه دومبوشهربانك تجارتبوشهربوشهر
خيابان استاد مطهري جنب اداره بازرگانياستاد مطهريبانك سپهبوشهربوشهر
خيابان امام خميني جنب بسيج مركزيتوحيد بوشهربانك سپهبوشهربوشهر
خيابان انقالب، پالك 64  بوشهربانك صادراتبوشهربوشهر
بلوار دهقان ـ اداره كل بنادر كشتيرانيبندر و دريانورديبانك صادراتبوشهربوشهر
خيابان ليانبندربوشهربانك مليبوشهربوشهر



شركت تضامني امراله شهابي و صرافيبوشهربوشهر
ميدان انقالب ( ششم بهمن) ، روبروي بانك تجارت، پالك 73شركا

خيابان جمهوريبندرعسلويهبانك مليعسلويهبوشهر
خيابان وحدتبندر كنگانبانك سپه كنگانبوشهر
ميدان امام خميني خيابان ابوذر غفاريبندر گناوهبانك سپه گناوهبوشهر
خيابان امام خميني ( ره)  ـ ميدان امام خميني ( ره) گناوهبانك صادرات گناوهبوشهر
ميدان امام خمينيبندرگناوهبانك ملي گناوهبوشهر
چهار راه مخابراتبرازجانبانك سپهبرازجانبوشهر

شركت تضامني حسن مومني و صرافيبندرديربوشهر
محله انقالب،كوچه 26 شهيد بهشتي، پالك0، طبقه همكفشركاء

خيابان شهيد رجاييخورموجبانك سپهخورموجبوشهر
خيابان ملت-چهارراه بازار-كد پستي 8816847343شهركردبانك تجارتشهركردچهارمحال و بختياري
ميدان 12 محرم مركزي شهركردبانك سپهشهركردچهارمحال و بختياري
ميدان شهدا ـ پالك 13 ميدان شهداء( شهركرد) بانك صادراتشهركردچهارمحال و بختياري
ملت ميدان 12 محرمشهركردبانك مليشهركردچهارمحال و بختياري

شركت تضامني نافيان دهكردي صرافيشهركردچهارمحال و بختياري
خيابان ملت ، جنب بانك صادرات شعبه 94وشركا

نبش ميدان آزاديبروجنبانك مليبروجنچهارمحال و بختياري
ميدان امام خميني-بانك تجارت شعبه مركزي- كد پستي 9715714995بيرجندبانك تجارتبيرجند خراسان جنوبي
بيرجند- ميدان طالقاني ميدان طالقاني بيرجندبانك سپهبيرجند خراسان جنوبي
بيرجند ، خيابان جمهوري اسالمي ، ابتداي بازارمركزي بيرجندبانك سپهبيرجند خراسان جنوبي

ميدان امام خميني ( ره)  ـ پالك 35شهيد سردار حاج قاسم سليمانيبانك صادراتبيرجند خراسان جنوبي

ميدان امام خميني، نبش جمهوري اسالمي 17بيرجندبانك مليبيرجند خراسان جنوبي
بلوار امام خميني شمالي، نبش امام خميني شمالي 3بشرويهبانك مليبشرويهخراسان جنوبي
خيابان امام خميني، بين امام خميني 5 و 7سرايانبانك مليسرايانخراسان جنوبي
ميدان انقالب، پالك 257فردوسبانك مليفردوسخراسان جنوبي
ميدان امام خميني، ابتداي خيابان طالقاني، پالك 5قايناتبانك مليقايناتخراسان جنوبي
خراسان جنوبي - طبس - خرمشهر - طبس - خ خرمشهر- جنب پمپ بنزينشعبه طبسبانك مليطبسخراسان جنوبي
ميدان شريعتي-مجتمع تجاري زيست خاور-طبقه اولمشهدبانك تجارتمشهدخراسان رضوي
مشهد- بلوار فردوسي- تقاطع بلوار خياممشهدبانك سپهمشهدخراسان رضوي
مشهد-بلوارسجاد-تقاطع بزرگمهر-نبش بزرگمهر جنوبيبلوارسجادبانك سپهمشهدخراسان رضوي
مشهد-خيابان احمد آباد- ابتداي خيابان طالقانيخيابان رسالتبانك سپهمشهدخراسان رضوي
مشهد-خيابان رسالت-حدفاصل رسالت 43 و45احمد آباد مشهدبانك سپهمشهدخراسان رضوي
خيابان بيهق ـ پالك 782 سبزواربانك صادراتمشهدخراسان رضوي
بلوار معلم ـ پالك 448بلوار معلمبانك صادراتمشهدخراسان رضوي



خيابان امام رضا ( ع)  ـ ميدان 15 خرداد ـ پالك 5ميدان پانزده خردادبانك صادراتمشهدخراسان رضوي
ميدان جانباز ـ خيابان امام خميني ( ره)  ـ ساختمان برج سپهر رضوي ـ طبقه همكف مشهدبانك صادراتمشهدخراسان رضوي
بلوار فرامرز عباسي ـ پالك 73 شهيد فرامرزعباسيبانك صادراتمشهدخراسان رضوي
بلوارسجاد ـ چهار راه بزرگمهربلوار سجادبانك صادراتمشهدخراسان رضوي
خيابان احمدآباد ـ خيابان مالصدرا ـ پالك 26فلكه طالقانيبانك صادراتمشهدخراسان رضوي
خيابان بزرگراه آسيايي ـ بلوار آزادي ـ آزادي 103بزرگراه آسياييبانك صادراتمشهدخراسان رضوي
خيابان سناباد ـ پالك 630سنابادبانك صادراتمشهدخراسان رضوي
خيابان مطهريميدان تختيبانك صادراتمشهدخراسان رضوي
بلوار مصلي، بين مصلي 8 و 10، پالك 294بلوار مصلي مشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي
بلوار سجاد، بين چهارراه بهار و چهارراه بزرگمهربلوارسجادمشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي
بلوار معلم، نبش معلم 7، پالك 221بلوارمعلم مشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي
ميدان بسيج، نبش امام رضا 28، پالك 552ثامن االئمه مشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي
چهارراه شهدا، خيابان بهجت نرسيده به بهجت 1چهارراه شهداي مشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي
خيابان احمدآباد، بين احمدآباد6و8، پالك 106خيابان احمدابادمشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي
خيابان دانشگاه، بين دانشگاه 14 و 16، پالك 270خيابان دانشگاه مشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي
خيابان راهنمايي، نبش راهنمايي 11، پالك 288خيابان راهنمائي مشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي
پنجراه سنĤباد، ابتداي خيابان ابن سينا، پالك 262سناباد مشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي
بلوار شهيد فكوري، نبش شهيد فكوري 14، پالك 175شعبه كوي آب و برق مشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي
خيابان امام رضا، نبش امام رضا 6، پالك 312غدير مشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي
ميدان تختي، پالك 374فلكه تختي مشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي
خيابان امام خميني، بين امام خميني 28و26، پالك 486مشهدبانك مليمشهدخراسان رضوي

شركت تضامني ارسالن اردكاني صرافيمشهدخراسان رضوي
بلوار هفتم تير، خيابان گلشن، برج آرميتاژ، طبقه منفي يك، واحد 115فرد و شركاء

شركت تضامني روح اله جان نثار صرافيمشهدخراسان رضوي
احمد آباد، نبش خيابان عدالت، پالك 150/3و شركا

شركت تضامني سيدحسين صرافيمشهدخراسان رضوي
محله آيت اهللا خامنه اي - خيابان شهيد اندرزگو 18 (  آخوند خراساني )  - خيابان شهيد اندرزگو - پالك 387 - طبقه همكف بركچيان و شركا

شركت تضامني سيده فاطمه صرافيمشهدخراسان رضوي
محله عيدگاه - خيابان شهيد نواب صفوي 7 (  عسكريه)  - پالك 207- طبقه همكفزفره و شركاء

شركت تضامني عليرضا مريمي و صرافيمشهدخراسان رضوي
محله هاشميه،خيابان هاشميه 17،بلوار هاشميه( شهيد صارمي 21)  پالك 101/1 ،طبقه همكفشركاء

بلوار سجاد ، حاشيه بزرگمهرشمالي 2 ، پالك 54، نبش پاساژ ولي زادهشركت تضامني فنودي و شركاصرافيمشهدخراسان رضوي

شركت تضامني محمود صرافيمشهدخراسان رضوي
محله ده دي، خيابان امام خميني24 ( آخوندخراساني9) ، خيابان امام خميني، پالك 448، طبقه همكفصحرابيگي و شركا

خيابان شهيد رجايي، نبش خيابان شهيد رجايي 9، پالك 3تايبادبانك مليتايبادخراسان رضوي



خيابان المهدي، نبش ميدان وليعصر( عج) ، پالك 16تربت جامبانك مليتربت جامخراسان رضوي
ابتداي خيابان فردوسي شمالي، پالك 6تربت حيدريهبانك مليتربت حيدريهخراسان رضوي
بلوار شهيد چمران، بين چمران 11و 13، پالك 164شهيد چمران سبزواربانك مليسبزوارخراسان رضوي
جنب ميدان مادر، پالك 1سرخسبانك مليسرخسخراسان رضوي
فريمان ميدان غدير بلوار امام رضا غربي بين امام رضا 7 و خيابان شهيد سالم پ 93شعبه فريمانبانك مليفريمانخراسان رضوي
خيابان امام خميني( ره) ، نبش خيابان مولوي، پالك 46قوچانبانك مليقوچانخراسان رضوي
خيابان قائم، بين قائم 2و4، پالك 618كاشمربانك مليكاشمرخراسان رضوي
خيابان آيت اله غفاري، بين غفاري 4و6، پالك 112گنابادبانك مليگنابادخراسان رضوي
نيشابور-خيابان 15خرداد-مقابل مسجد اميرالمومنيننيشابوربانك سپهنيشابورخراسان رضوي
خيابان امام خميني ـ چهار راه انقالب ـ پالك 36نيشابور	بانك صادراتنيشابورخراسان رضوي
خيابان امام خميني( ره) ، نبش خيابان منوچهري، پالك 1219نيشابوربانك ملينيشابورخراسان رضوي
خيابان طالقاني غربي-نبش كوچه جواهر-كد پستي 9415895915بجنوردبانك تجارتبجنوردخراسان شمالي
بجنوردخيابان شهيدبهشتي جنوبيبجنوردبانك سپهبجنوردخراسان شمالي
مشهد-بلوارسجاد-تقاطع بزرگمهر-نبش بزرگمهر جنوبيبلوارسجادبانك سپهبجنوردخراسان شمالي
خيابان طالقاني ـ ميدان شهيد بهشتي ـ پالك 653 بجنوردبانك صادراتبجنوردخراسان شمالي
ميدان شهيد، جنب كوچه كفاشهابجنوردبانك مليبجنوردخراسان شمالي
خيابان مصطفي خميني، ميدان اول، پالك 32جاجرم بجنوردبانك مليبجنوردخراسان شمالي

شركت تضامني فرزاد كاظميان و صرافيبجنوردخراسان شمالي
محله 17 شهريور شمالي، خيابان طالقاني شرقي، پالك 279، طبقه همكفشركاء

اسفراين ميدان امام خميني( ره) اسفراينبانك سپهاسفراينخراسان شمالي
ميدان امام خميني، اول خيابان طالقانياسفراين خراسانبانك ملياسفراينخراسان شمالي
جاجرم ميدان امام خميني( ره) جاجرمبانك سپهجاجرمخراسان شمالي
شيروان خيابان امام خميني( ره) شيروانبانك سپهشيروانخراسان شمالي
خيابان امام رضا( ع) ، ميدان انقالب، پالك 13شيروانبانك مليشيروانخراسان شمالي
كيانپارس-بلوار شهيد چمران-نبش خيابان شهريور شرقياهوازبانك تجارتاهوازخوزستان
اهواز خيابان انقالب بين خيابان اميركبير و ناصرخسرو كدپستي 615371358انقالب اهوازبانك سپهاهوازخوزستان
اهواز خيابان شهيد چمران فلكه سوم كيانپارس نبش خيابان اول كدپستي 6193944346شهيد چمران اهوازبانك سپهاهوازخوزستان
اهواز خيابان طالقاني نبش خيابان نظامي كدپستي 6193893537اهوازبانك سپهاهوازخوزستان
خيابان آزادگان ـ خيابان امام خميني ( ره) آزادگان اهوازبانك صادراتاهوازخوزستان
خيابان كيان پارسفلكه سوم كيان پارسبانك صادراتاهوازخوزستان
امانيه، خيابان سقراط شرقي، اداره امور شعب خوزستانامانيه اهوازبانك ملياهوازخوزستان
خيابان آزادگان، روبروي خيابان امام خميني( ره) اهوازبانك ملياهوازخوزستان
زيتون كارمندي، فلكه چيتازيتون كارمندي اهوازبانك ملياهوازخوزستان
بلوار گلستان، درب ورودي دانشگاه شهيد چمرانشهردانشگاهي اهوازبانك ملياهوازخوزستان

شركت تضامني صرافي صرافياهوازخوزستان
محله كيانپارس - خيابان چهارم غربي (  شهيد منتظري )  - بلوار شهيد چمران - پالك 234 - طبقه همكف محمدجهان معاضدي و شركاء



محله بازار، خيابان آزادگان ( 24 متري) ، خيابان امام خميني، پالك 7، طبقه همكف، واحد 5شركت تضامني صفار نژاد وشركاصرافياهوازخوزستان

ميدان امام خميني، نبش خيابان طالقانيانديمشكبانك مليانديمشكخوزستان
آبادان خيابان اميركبير روبروي بانك تجارت مركزي كدپستي 6316887759آبادانبانك سپهآبادانخوزستان
خيابان طالقاني، چهار راه زندآبادانبانك مليآبادانخوزستان
محله گمرك - خيابان فرعي 6 - خيابان امام - پالك 334 - طبقه همكفشركت تضامني آگاه وشركاصرافيآبادانخوزستان

شركت تضامني سعيد خدابنده صرافيآبادانخوزستان
احمدآباد، خيابان يك اصلي، پاساژ گلستان، طبقه همكف، پالك 216/003    ساماني و شركاء اروند

شركت تضامني عبداالمير صرافيآبادانخوزستان
خيابان دبستان، بازار مركزي، طبقه همكف، راهرو اول، پالك 22صداقت و شركا

شركت تضامني عليرضا اقبالي و صرافيآبادانخوزستان
منطقه آزاد اروند، خيابان زند شمالي، روبروي بانك ملي مركزي، پالك 255شركاء اروند

شركت تضامني فواد مجيدي و صرافيآبادانخوزستان
گمرك، خيابان فرعي 10، خيابان امام، پالك 284، طبقه همكفشركاء

خيابان صنايع پتروشيمي ـ خيابان بانك مليبندر ماهشهربانك صادراتبندرماهشهرخوزستان
ناحيه صنعتي، خيابان نفت، پالك 1بندرماهشهربانك مليبندرماهشهرخوزستان

700دستگاه، خيابان سعيدي، كوچه قناري، پالك 0، طبقه همكف شركت تضامني كمائي و شركاءصرافيبندرماهشهرخوزستان

خيابان شهيد نهايي، فلكه بانك ملي، پالك 121بهبهانبانك مليبهبهانخوزستان
خرمشهر خيابان فردوسي كدپستي 6416654864آيت اهللا خامنه اي خرمشهربانك سپهخرمشهرخوزستان
منطقه آزاد اروند ـ خيابان چهل متري ـ پالك 53جهان آراء خرمشهربانك صادراتخرمشهرخوزستان
جاده ساحلي، بلوار امام خميني، پالك 2خرمشهربانك مليخرمشهرخوزستان
فلكه اهللا، كوچه مراد، خيابان ارديبهشت، پالك 0، طبقه همكفشركت تضامني فهمي و شركاصرافيخرمشهرخوزستان
خيابان امام خميني جنوبي، ميدان مثلثدزفولبانك مليدزفولخوزستان
خيابان امام خميني، روبروي مسجد جامعشوشبانك مليشوشخوزستان
ميدان 17 شهريور، خيابان امام خمينيشوشتربانك مليشوشترخوزستان
خيابان پيروزي-كد پستي 6351719939مركزي ماهشهربانك تجارتماهشهرخوزستان
ضلع جنوبي ميدان آزادي-ساختمان مديريت شعب استان زنجان-طبقه اولزنجانبانك تجارتزنجانزنجان
زنجان بلوار آزادي -چهارراه معلم كدپستي 4515618156ميدان آزاديبانك سپهزنجانزنجان
زنجان خيابان امام خميني ميدان انقالب روبروي سينما بهمن كدپستي 4518613431زنجانبانك سپهزنجانزنجان
خيابان امام ـ ميدان آزادي ـ پالك 65 آزادي	بانك صادراتزنجانزنجان
خيابان خرمشهر، نبش خيابان بالل حبشي، پالك 407خيابان خرمشهرزنجانبانك مليزنجانزنجان
زنجانبانك مليزنجانزنجان
ابهر بلوار طالقاني جنب درمانگاه سينا كدپستي 4561873949ابهربانك سپهابهرزنجان
ابتداي خيابان وليعصر ـ پالك 12  ابهربانك صادراتابهرزنجان



خيابان امام خميني، پالك 2ابهربانك مليابهرزنجان
خدابنده خيابان امام خميني روبروي بانك كشاورزي كدپستي 4581967137خدابندهبانك سپهخدابندهزنجان
خرمدره خيابان امام خميني - چهارراه  قائم كدپستي 4571973656خرمدرهبانك سپهخرمدرهزنجان
ميدان قائم، ابتداي خيابان سيدجمال الدين اسد آباديخرمدرهبانك مليخرمدرهزنجان
خيابان امام، روبروي ارشاد اسالمي، پالك 714قيداربانك مليقيدارزنجان
بلوار 17 شهريور-نيم طبقه فوقاني شعبه بلوار 17 شهريورسمنانبانك تجارتسمنانسمنان
سمنان، ميدان ارگ خيابان طالقاني بانك سپه شعبه مركزي سمنانمركزي سمنانسمنانسمنان
سمنان، ميدان سعدي بلوار 17 شهريور بانك سپه شعبه بلوار 17 شهريور بلوار 17 شهريورسمنانسمنان
خيابان امام خميني سمنانبانك صادراتسمنانسمنان
چهار راه مازندران، خيابان امام خميني( ره) سمنانبانك مليسمنانسمنان
ايوانكي، خيابان انقالب روبروي مسجد جامع بانك سپه شعبه ايوانكيايوانكيبانك سپهايوانكيسمنان
خيابان امام خميني ( ره)  دامغانبانك صادراتدامغانسمنان
خيابان امام خميني( ره) دامغانبانك مليدامغانسمنان
شاهرود، خيابان 22بهمن جنب تاالر شهيد بهشتي بانك سپه شعبه مركزي شاهرودمركزي شاهرودبانك سپهشاهرودسمنان
خيابان 22 بهمن ـ نرسيده به ميدان امام خميني ( ره)  ـ روبروي ساعت گل شاهرودبانك صادراتشاهرودسمنان
ميدان امام خميني( ره) شاهرودبانك مليشاهرودسمنان
گرمسارخيابان امام خميني ره نبش خيابان شهيد رجايي بانك سپه شعبه مركزي گرمسارمركزي گرمساربانك سپهگرمسارسمنان
ميدان شهداءگرمساربانك مليگرمسارسمنان

خيابان آزادي-بانك تجارت شعبه مركزي زاهدان كد پستي 9813916193زاهدانبانك تجارتزاهدانسيستان و بلوچستان
زاهدان- خيابان طالقاني جنب بازار مركزي زاهدانبانك سپهزاهدانسيستان و بلوچستان
زاهدان-خيابان امام خميني تقاطع خيابان شهيد بهشتيامام خميني زاهدانبانك سپهزاهدانسيستان و بلوچستان
بلوار شهيد آيت اله مطهري ـ ميدان آزاديآزاديبانك صادراتزاهدانسيستان و بلوچستان
خيابان آزادي، پالك 59زاهدانبانك مليزاهدانسيستان و بلوچستان
خيابان امام خميني (  ره ) ، پالك 1025زابلبانك مليزابلسيستان و بلوچستان
خيابان امام خميني ( ره) ، پالك 287ايرانشهربانك مليايرانشهرسيستان و بلوچستان
چابهار-بلوار امام خميني-روبروي شهرداريمركزي چابهاربانك سپهچابهارسيستان و بلوچستان
بخش آزاد منطقه آزاد چابهار ـ روبروي بازار صدفبندر آزاد چابهاربانك صادراتچابهارسيستان و بلوچستان
بلوار امام خميني (  ره ) ، پالك 323چابهاربانك مليچابهارسيستان و بلوچستان
خاش-خيابان مراد ريگي 1مركزي خاشبانك سپهخاشسيستان و بلوچستان
تقاطع خيابان امام خميني( ره)  و خيابان شهيد نيكبخت، پالك 553خاشبانك مليخاشسيستان و بلوچستان
زابل-خيابان فردوسي ، چهارراه شهربانيمركزي زابلبانك سپهزابل سيستان و بلوچستان
تقاطع خيابان امام خميني ( ره)  و خيابان آزادي، پالك 28سراوانبانك مليسراوانسيستان و بلوچستان
خيابان امام خميني ( ره) ، ميدان شهداء، پالك 98ميرجاوهبانك مليميرجاوهسيستان و بلوچستان

بلوار كريم خان زند-نبش خيابان انوري-مقابل هتل ارم-ساختمان مديريت شعب استان فارس-طبقه اولشيرازبانك تجارتشيرازفارس
باهنر شمالي-پايين تر از فروشگاه رفاهباهنر شمالي شيرازبانك سپهشيرازفارس
بلوار معالي آباد-جنب خيابان خلبانانمعالي آباد شيرازبانك سپهشيرازفارس

بانك سپه



خيابان زند-جنب بيمارستان شهيد فقيهيدانشگاه شيرازبانك سپهشيرازفارس
خيابان زند-حدفاصل فلكه شهرداري و بازار وكيلشيرازبانك سپهشيرازفارس
ميدان جام جمنارون شيرازبانك سپهشيرازفارس
بلوار كريم خان زند ـ خيابان رودكيزند شيراز	بانك صادراتشيرازفارس
شهرك صنعتي بزرگ شيراز ـ بين فلكه اول و دوم ـ جنب شركت شهرك هاي صنعتي استان فارس ـ پالك قطعه 19شهرك صنعتيبانك صادراتشيرازفارس
شيراز خ حسين فاطمي روبروي دژبان شهر پ 237خيابان حسين فاطمي شيرازبانك مليشيرازفارس
خيابان قصردشت، سه راه عفيفĤبادسه راه عفيف ابادشيرازبانك مليشيرازفارس
فرودگاه شهيد آيت اله دستغيبشعب فرودگاه شيرازبانك مليشيرازفارس
فلكه شهدا، روبروي ارگ كريمخاني، پالك 1شيرازبانك مليشيرازفارس
بلوار معالي آباد،  روبروي كالنتري گلدشتمعالي ابادشيرازبانك مليشيرازفارس

شركت تضامني پريسا سادون و صرافيشيرازفارس
خيابان ستارخان شرقي، پالك 0، ساختمان شميم، طبقه همكف، واحد 2شركا

شركت تضامني جليل دهداري و صرافيشيرازفارس
محله زند، خيابان اهلي، خيابان انوري، پالك 0، طبقه همكفشركاء

شركت تضامني محمد هادي صرافيشيرازفارس
 چهار راه زند - ابتداي خيابان سعدي - روبروي سينما حافظاوجي و شركاء

شركت تضامني محمودرضا زارع صرافيشيرازفارس
عفيف آباد، كوچه مروج پور، نبش كوچه 1و شركاء

شركت تضامني مريم دشتي زاده صرافيشيرازفارس
محله شهرداري ، كوچه پارك هتل، بلوار كريمخان زند ، پالك صفر وشركاء

شركت تضامني مهدي نخيلي و صرافيشيرازفارس
محله زرگري، كوچه خليلي، بلوار شهيد مطهري شمالي، پالك 0 طبقه همكفشركاء

خيابان امام خميني( ره) ، پالك 4921ابادهبانك مليابادهفارس
اوز، ميدان انقالب، پالك 146اوزبانك ملياوزفارس
ميدان شهدا، پالك 8705جهرمبانك مليجهرمفارس
خيابان شهيد رجايي، پالك 102داراب فارسبانك مليداراب فارسفارس
خيابان امام خميني( ره) ، سه راه بانك مليفسابانك مليفسافارس
چهارراه شهداكازرونبانك مليكازرون فارس
خيابان امام خميني( ره) گراشبانك مليگراشفارس
شهر قديم، خيابان آيت اله خامنه ايالربانك مليالرفارس
خيابان كوثر، پالك 3325المردبانك مليالمردفارس
ميدان امام خمينيمرودشتبانك مليمرودشتفارس
سبزه ميدان-ابتداي خيابان طالقاني-ساختمان مديريت شعب استان قزوين-طبق همكفقزوينبانك تجارتقزوين قزوين
خيابان امام خميني ( ره) قزوينبانك صادراتقزوين قزوين
خيابان پادگان ـ چهار راه پادگانفلسطين	بانك صادراتقزوين قزوين
ميدان آزادي، نبش خيابان طالقاني، پالك 618قزوينبانك مليقزوين قزوين



بلوار خرمشهر، خيابان شاهد، پالك 20ميدان ولي عصرقزوينبانك مليقزوين قزوين
بلوار طالقاني، نبش خيابان شهيد بهشتي، پالك 218ابيك قزوينبانك مليابيك قزوين
بلوار امين-نبش كوچه 32-طبقه فوقاني مديريت شعب استان قمقمبانك تجارتقمقم
قم، خيابان بلوار محمد امين، بين كوچه هاي 31 و 33بلوار محمد امين شمالي قمبانك سپهقمقم
قم، سه راه بازارقمبانك سپهقمقم
خيابان طالقاني ـ سه راه بازار ـ پالك 103قمبانك صادراتقمقم
ميدان امام خميني ( ره)  ـ پالك 8  ميدان امام قمبانك صادراتقمقم
خيابان آيت اله مرعشي نجفي ( ارم سابق) قمبانك مليقمقم
خيابان امام خميني نبش كوچه 24ازادي قمبانك مليقمقم
بلوار امين نبش كوچه 19بلوارامينبانك مليقمقم
خيابان شهداخيابان شهداي قمبانك مليقمقم

شركت تضامني ابوالفضل احمدي صرافيقمقم
خيابان طالقاني، بين سه راه و چهاراه بازار، پالك 98، طبقه همكفوشركاء

شركت تضامني ابوالفضل صرافيقمقم
خيابان ارم، كوچه گذر خان، پالك 1عليمرداني و شركا

شركت تضامني حسين صبوري و صرافيقمقم
خيابان ارم - جنب پاساژ برليان - داخل كوچه 10 - پالك 3شركاء

شركت تضامني حمايتيان و صرافيقمقم
بلوار امين بين كوچه 1و3 پالك 1شركاء

شركت تضامني سعيد خوش صرافيقمقم
محله قم نو، كوچه اميركبير7 حسيني، پالك 219، طبقه همكفافكار

شركت تضامني سيد حسن صرافيقمقم
ارم، كوچه انقالب 1 ( گذر خان) ، كوچه مرعشي 12، پالك 6 طبقه همكفمرتضوي شاهرودي

شركت تضامني محمدرضا صرافيقمقم
خيابان ارم، كوچه مرعشي 12، خيابان مرعشي نجفي ( ارم) ، پاساژ برليان، طبقه اول، واحد 2ميرزايي و شركاء

ميدان آزادي-ابتداي خيابان فردوسي-طبقه فوقاني شعبه مركزيسنندجبانك تجارتسنندجكردستان
سنندج -  ميدان آزادي ميدان آزادي سنندجبانك سپهسنندجكردستان
سنندج -  ميدان انقالب مركزي سنندجبانك سپهسنندجكردستان
ميدان آزاديميدان آزادي ( سنندج) بانك صادراتسنندجكردستان
خيابان طالقانيسنندجبانك مليسنندجكردستان

شركت تضامني محمد جاللي و صرافيسنندجكردستان
بلوار پاسداران ،  خيابان توحيد، خيابان پاسداران، پالك0، مجتمع بانتا آبيدر،  طبقه همكف ، واحدb 201شركا

خيابان امام خمينيبانهبانك مليبانهكردستان

شركت تضامني باقي گوهري  و صرافيبانهكردستان
 مسجد خدري، خيابان شهدا، پاساژ اعتماد، طبقه اولشركا



شركت تضامني باقي مجيدي و صرافيبانهكردستان
بلوار آزادي - جنب بانك كشاورزي - شركاء

شركت تضامني عبدالباسط صرافيبانهكردستان
خيابان شهدا - نبش كوچه تريفه9 - پالك 302/301قادري و شركا

شركت تضامني علي ويسي و صرافيبانهكردستان
شهرداري - ميدان آزادي - خيابان شهدا - پالك 0 - طبقه همكف شركا

شركت تضامني فاتح اميني نژاد صرافيبانهكردستان
دبيرستان حجاب - بلوار شهر داري - خيابان شهيد قادر خانزاده - پالك 1 - پاساژ زيتون - طبقه همكف - واحد 33 و شركاء

شركت تضامني كاوه ابراهيمي و صرافيبانهكردستان
محله روبروي شركت نفت، بلوار شهرداري، كوچه درنا 1، پالك 20، طبقه همكفشركاء

بيجار -  خيابان توحيد مركزي بيجاربانك سپهبيجاركردستان
سقز خيابان امام خميني مركزي سقزبانك سپهسقزكردستان
ميدان آزاديسقزكردستانبانك مليسقزكردستان

شركت تضامني كيوان حجازي و صرافيسقزكردستان
محله - سه رپه چه - كوچه صبا - خيابان آزادي - پالك 0 - 19 - طبقه سومشركاء

كردستان، مريوان، خيابان شهيد رجاييمركزي مريوانبانك سپهمريوانكردستان
خيابان جمهوري اسالميمريوانبانك مليمريوانكردستان
بلوار جمهوري اسالمي -بعد از پل راه آهن-روبروي سه راه هوانيروز- طبقه اول- ساختمان مديريت شعب استان كرمان-طبقه دومكرمانبانك تجارتكرمانكرمان
كرمان - خيابان امام جمعه - چهار راه امام جمعه امام جمعهبانك سپهكرمانكرمان
كرمان - خيابان شريعتي - جنب قدمگاه كرمانبانك سپهكرمانكرمان
بلوارجمهوري ـ چهار راه شفاجمهوري	بانك صادراتكرمانكرمان
بلوار صدوقي ـ چهار راه فيروزه ـ پالك 2صنعتيبانك صادراتكرمانكرمان
 خيابان شريعتي ـ چهار راه فلسطين ـ پالك 10كرمانبانك صادراتكرمانكرمان
خيابان عدالت، جنب دادگستري استان كرمانكرمانبانك مليكرمانكرمان

شركت تضامني الهه جديدي و صرافياناركرمان
خيابان امام خميني - كوچه بوستان 18 - پالك صفر - طبقه همكف شركاء

بم - ميدان امام - ابتداي خيابان شهيد صدوقي روبروي بانك مسكن بمبانك سپهبمكرمان
خيابان فرشتهارگ جديد بمبانك صادراتبمكرمان
خيابان شهيدصدوقيبمبانك مليبمكرمان
ميدان امامجيرفتبانك مليجيرفتكرمان
رفسنجان - ميدان ابراهيم - خيابان سعدي - روبروي مخابرات قديم رفسنجانبانك سپهرفسنجان كرمان
بلوار آيت اله طالقانيبعثت رفسنجانبانك صادراترفسنجان كرمان
ميدان انقالبرفسنجانبانك مليرفسنجان كرمان

شركت تضامني عاطفه عباسلو و صرافيسيرجانكرمان
چهارراه اشكزري، نبش بلوار دكتر صادقي، جنب نشريه نگارستان، پالك 2شركا

سيرجان - چهار راه فلسطين فلسطين سيرجانبانك سپهسيرجانكرمان



خيابان امام خمينيسيرجانبانك مليسيرجانكرمان
ميدان آزادي-ساختمان مديريت شعب استان كرمانشاه-طبقه اولكرمانشاهبانك تجارتكرمانشاهكرمانشاه
كرمانشاه،  ابتداي خيابان مدرسكرمانشاهبانك سپهكرمانشاهكرمانشاه
كرمانشاه، خيابان شهيد مصطفي امامي ، بعد از چهار راه ارشاد،باالتر از سازمان آبشهيد طباطبايي نژادبانك سپهكرمانشاهكرمانشاه
كرمانشاه،چهار راه سي متري دومبهمن 22بانك سپهكرمانشاهكرمانشاه
كرمانشاه،ميدان فردوسي، جنب پارك اللهآيت اهللا اشرفي اصفهانيبانك سپهكرمانشاهكرمانشاه
خيابان مدرسخيابان مدرسبانك صادراتكرمانشاهكرمانشاه
خيابان مدرسكرمانشاهبانك مليكرمانشاهكرمانشاه
ميدان آزاديميدان ازادي كرمانشاهبانك مليكرمانشاهكرمانشاه

شركت تضامني محسن پورشرف صرافيكرمانشاهكرمانشاه
محله بازار، كوچه راسته بازار، خيابان مدرس، پالك 0و شركاء

محله بازار، كوچه حوري آباد، كوچه سنگ تراش ها، پالك 24 طبقه همكفشركت تضامني نوري و شركاءصرافيكرمانشاهكرمانشاه

ابتداي خيابان سعديجوانرودبانك مليجوانرودكرمانشاه
بلوار كربالراه كربال قصر شيرينبانك صادراتقصرشيرينكرمانشاه
خيابان مدرسقصرشيرينبانك مليقصرشيرينكرمانشاه

شركت تضامني سيد جواد صرافيقصرشيرينكرمانشاه
بازارچه مرزي - پرويز خان جاسمي و شركا

شركت تضامني كيومرث حياتي صرافيقصرشيرينكرمانشاه
دهستان فتح آباد،روستا پاسگاه مرزي پرويز،پاسگاه مرزي پرويز خان،خيابان اصلي كوچه ( پاسگاه)  پالك 0 طبقه همكفو شركا

خيابان جمهوري اسالمي ـ ابتداي جاده آ بشار جمهوري اسالمي( ياسوج ) بانك صادراتياسوجكهگيلويه و بوير احمد
خيابان جمهوري اسالميياسوجبانك مليياسوجكهگيلويه و بوير احمد

خيابان پاسداران-نبش پاساژ شيرنگي-جنب سينماگرگانبانك تجارتگرگانگلستان
گرگان ،خ وليعصر نبش عدالت 21وليعصر گرگانبانك سپهگرگانگلستان
گرگان ،خيابان امام خميني بين آفتاب 16 و 18گرگانبانك سپهگرگانگلستان
ميدان وحدت گرگانبانك صادراتگرگانگلستان
ميدان شهرداريگرگانبانك مليگرگانگلستان
آزادشهر،ميدان وليعصر ،ابتداي خ شهيد رجائيآزادشهربانك سپهآزادشهرگلستان
خيابان آزادي، نبش خيابان سيدقطببندرتركمنبانك مليبندرتركمنگلستان
خيابان شهيدبهشتيكردكويبانك مليكردكويگلستان
خيابان طالقاني شرقي، نبش خيابان خيام، خيابان خيام شماليگنبد كاووسبانك مليگنبد كاووسگلستان
علي آباد كتول ،خ امام خميني فردوس 47علي آباد كتولبانك سپهعلي آباد كتولگلستان
گنبد ،خ بهشتي روبروي اداراه دارائيگنبدبانك سپهگنبد گلستان
خيابان امام خميني جنوبي ـ ميدان پانزده خرداد ـ پالك 343پانزده خردادبانك صادراتگنبد كاووسگلستان
بلوار امام خميني-جنب هتل پامچال-ساختمان مديريت شعب استان گيالن-طبقه اولرشتبانك تجارترشتگيالن
رشت خ امام خمينيرشتبانك سپهرشتگيالن



رشت خ تختي  چهارراه گلسارخيابان تختيبانك سپهرشتگيالن
رشت خ مطهري جنب مسجد بادي الهمطهريبانك سپهرشتگيالن
خيابان امام خميني ـ ميدان فرهنگ ـ پالك 18مركزي رشت	بانك صادراترشتگيالن
خيابان امام خميني، ميدان دكترحشمترشتبانك مليرشتگيالن

شركت تضامني نادر محمودي صرافيرشتگيالن
گلسار، بين خيابان 107 و 109، جنب داروخانه دكتر يوسفياندبيلي و شركا

ميدان امام خميني، خيابان حاجي عباسياستارابانك ملياستاراگيالن
خيابان مطهري، خيابان ميرزا كوچك خانبندرانزليبانك مليبندرانزليگيالن

شركت تضامني سهيل صرافيبندرانزليگيالن
مجتمع ونوس، طبقه اول، غرفه 411شكرچيان بروجني و شركاء

ميدان امام خمينيتالشبانك مليتالشگيالن
خيابان امام خمينيرودسربانك مليرودسرگيالن
خيابان امام خميني، ميدان شهداالهيجانبانك مليالهيجانگيالن
خيابان امام خميني ( ره)  ـ ميدان شهدا ـ پالك 379 الهيجانبانك صادراتالهيجانگيالن
خيابان امام خمينيلنگرودبانك مليلنگرودگيالن
سبزه ميدان-ابتداي خيابان امام خميني ( ره) -طبقه فوقاني شعبه سبزه ميدانخرم آبادبانك تجارتخرم آبادلرستان
خرم آباد  خيابان امام خميني چهار راه بانك خيابان طالقاني ( ره)  غربيخرم آبادبانك سپهخرم آبادلرستان
خيابان امام خميني( ره) ، چهارراه بانكخرم ابادلرستانبانك مليخرم آبادلرستان
بروجرد خيابان صفا  باالتر از سه راه جعفري  بروجردبانك سپهبروجردلرستان
خيابان بهار، ميدان شهدا، اول خيابان شهدا، پالك 1بروجردبانك مليبروجردلرستان
ميدان امام خميني-خيابان جام جم-روبروي حسينيه عاشقان-ساختمان مديريت شعب استان مازندران-طبقه اولساريبانك تجارتساريمازندران
خيابان انقالب ساري جنب استانداريساريبانك سپهساريمازندران
ميدان امامميدان امام	بانك صادراتساريمازندران
انتهاي خيابان شيخ طبرسي، ميدان امام حسين( ع) ساريبانك مليساريمازندران
خيابان فرهنگخيابان فرهنگ ساريبانك مليساريمازندران

شركت تضامني احمد لقماني و صرافيساريمازندران
خيابان فرهنگ، نرسيده به تقاطع 15 خرداد، صرافي لقمانيشركاء

محله شهابي، خيابان شهيد فاروق صديقي 2، پالك 6، طبقه همكفشركت تضامني جاهد و شركاصرافيساريمازندران
آمل - خيابان فرهنگ - جنب سينما بهمن آملبانك سپهآملمازندران
خيابان امام رضا ( ع) مركزي آملبانك صادراتآملمازندران
خيابان هفده شهريور، روبروي اوقافاملبانك مليآملمازندران

شركت تضامني اميرحسين توكل صرافيآملمازندران
بلوار طالقاني، قبل از بلوار طبري، پالك 96و شركاء

شركت تضامني محمد فرج پور و صرافيآملمازندران
بلوار امام خميني ( ره)  آفتاب بيست و هفتم (  دفاع مقدس)  پالك 95 طبقه همكفشركاء

خيابان مدرس ـ چهار راه فرهنگ  خيابان مدرس ( بابل ) بانك صادراتبابلمازندران



ميدان هالل احمربابلبانك مليبابلمازندران

شركت تضامني آزاده شعبانپور و صرافيبابلمازندران
خيابان امام خميني - پاساژ گلچوبيان - جنب بانك ملي مازيار شركاء

بابلسر - ميدان بسيج - جنب فرمانداري بابلسربانك سپهبابلسرمازندران
خيابان امام خمينيبابلسربانك مليبابلسرمازندران
خيابان امام خميني آيت اله كوهستاني ( بهشهر) بانك صادراتبهشهرمازندران
خيابان امام خميني( ره) بهشهربانك مليبهشهرمازندران
خيابان امام خميني ( ره)  ـ پالك 1 تنكابنبانك صادراتتنكابنمازندران
خيابان امام خميني( ره) تنكابنبانك مليتنكابنمازندران
ميدان امام خمينيرامسربانك مليرامسرمازندران
خيابان مدرسقائم شهربانك مليقائم شهرمازندران
نوشهر - ميدان آزادي نوشهربانك سپهنوشهرمازندران

بخش مركزي ـ خيابان فردوسي جنوبي ـ نرسيده به ميدان كارگر خيابان فردوسي جنوبي ( نوشهر) بانك صادراتنوشهرمازندران

خيابان شهيد عمادالديننوشهربانك ملينوشهرمازندران
خيابان امام خميني-بعد از تقاطع قائم مقام-روبروي سالن ورزشي 22 بهمن-جنب مجتمع امام علي ( ع) -ساختمان مديريت شعب استان مركزياراكبانك تجارتاراكمركزي
اراك- خيابان دكتر بهشتيشهيد بهشتي اراكبانك سپهاراكمركزي
اراك- خيابان شهيد رجايي( ملك) شهيد رجايي اراكبانك سپهاراكمركزي
اراك -خيابان پاسداران ( حصار ) - نرسيده به خيابان مولوي اراكبانك سپهاراكمركزي
خيابان پاسداران ( حصار)  ـ پالك 6379اراكبانك صادراتاراكمركزي
ميدان شهدا ـ پالك 5691ميدان شهداءبانك صادراتاراكمركزي
خيابان شهيد رجائي، روبروي كوچه جنتاراكبانك ملياراكمركزي

شركت تضامني احمدرضا مددي صرافياراكمركزي
محله خيابان ملك،كوچه توسطي، خيابان شهيد رجايي، پالك 430، ساختمان ارسباران، طبقه همكفو شركا

شركت تضامني محمد اميدي كيا صرافياراكمركزي
خيابان امام خميني ، نبش خيابان امير كبير، روبروي بازار و شركا

خيابان امام خميني، نرسيده به ميدان انقالبخمينبانك مليخمينمركزي
دليجان- خيابان امام - جنب كوچه ارشاددليجانبانك سپهدليجانمركزي
ميدان مدرسدليجانبانك مليدليجانمركزي
ساوه- خيابان امام خمينيساوهبانك سپهساوهمركزي
خيابان امام خميني ( ره)   ساوهبانك صادراتساوهمركزي
خيابان امام خمينيساوهبانك مليساوهمركزي
كيلومتر 18 اتوبان تهران-شهرصنعتي كاوه-خيابان مهارت-كد پستي 3914171396شهرصنعتي كاوهبانك تجارتشهرصنعتي كاوهمركزي
خيابان انقالبمحالتبانك مليمحالتمركزي
بلوار امام خميني ( ره) -ضلع جنوبي ميدان انقالب-هتل هرمز-ضلع شرقي-واحد ارزي بندرعباسبندرعباسبانك تجارتبندرعباسهرمزگان
بلوار امام خميني-حدفاصل چهارراه نخل و چهارراه رسالت-نبش خيابان اتوبوسرانيگلشهربانك سپهبندرعباسهرمزگان



بلوار پاسداران-نرسيده به سه راه هتل همابلوار پاسدارانبانك سپهبندرعباسهرمزگان
بلوار سيدجمال الدين-نبش چهرراه مرادياسدآباديبانك سپهبندرعباسهرمزگان
بخش مركزي ـ بلوار طالقاني بندرعباسبانك صادراتبندرعباسهرمزگان
بلوارامام خميني، ميدان  هفده شهريور، پالك 42بندرعباسبانك مليبندرعباسهرمزگان

شركت تضامني زكيه حيدري صرافيبندرعباسهرمزگان
محله بلوكي، بلوار امام خميني،  كوچه معرفت 8، پالك 8 تجاري جديد گله داري، طبقه همكف، واحد8برنطين و شركا

شركت تضامني صرافي احمد صرافيبندرعباسهرمزگان
محله چهارراه بلوكي، خيابان امام موسي صدر جنوبي، خيابان اصلي، پالك 0، مجتمع شهرداري، طبقه اولپيمان فر و شركا

شركت تضامني صرافي يادگار صرافيبندرعباسهرمزگان
خيابان امام موسي صدرجنوبي، كوچه شهيد عراقي زاده، مجتمع تجاري درياي جنوب، طبقه همكف 5-4فرد وشركا

شركت تضامني مجيد مفتاحي صرافيبندرعباسهرمزگان
خيابان امام خميني، روبروي بازار روز، پاساژ احمديوشركا

خيابان شهيد دستغيب بندرلنگهبانك صادرات بندرلنگه هرمزگان
بلوار امام خميني ( ره)  ـ چهار راه رسالت گلشهربانك صادرات گلشهرهرمزگان
خيابان انقالب-جنب مسجد جامع اهل تشيع بندرلنگهبانك سپهبندرلنگههرمزگان
خيابان آيت اهللا طالقاني، پالك 5312بندرلنگهبانك مليبندرلنگههرمزگان
خيابان وليعصر ـ بلوار 22 بهمن ـ پالك 3794جزيره قشم	بانك صادراتقشمهرمزگان
ميدان پاسداران، ضلع شمالي ميدانجزيره قشمبانك مليقشمهرمزگان

شركت تضامني سيد مجتبي صرافيقشمهرمزگان
بلوار ولي عصر، ميدان امامقلي خان مجتمع تجاري سيتي سنتر1، طبقه همكف، پالك 1151  حسيني  و شركا

شركت تضامني علي فرجي دانا و صرافيقشمهرمزگان
محله امام قلي خان، بلوار دريا، مجتمع سيتي سنتر 1، پالك 1335، طبقه همكفشركا قشم

ميدان سنايي-مجتمع بانك ها-طبقه فوقاني شعبه مركزي بانك تجارتكيشبانك تجارتكيشهرمزگان
خيابان سنايي ـ مجتمع بانك ها ـ پالك 131جزيره كيشبانك صادراتكيشهرمزگان
خيابان سنائي، مجتمع بانكها، پالك BO128جزيره كيشبانك مليكيشهرمزگان
ميدان شهداميناب جنوببانك سپهمينابهرمزگان
ميدان شهداميناببانك مليمينابهرمزگان
ضلع شرقي ميدان آرامگاه بوعلي سينا-جنب كوچه شهيد نفيسي ( كوچه اصناف) همدانبانك تجارتهمدانهمدان
همدان ابتداي خيابان دكترشريعتي  همدانبانك سپههمدانهمدان
همدان چهار راه شريعتي بلوار خواجه رشيدخواجه رشيد همدانبانك سپههمدانهمدان
ابتداي خيابان شريعتي ـ نبش خيابان يوسفي ـ پالك 1همدانبانك صادراتهمدانهمدان
خيابان مهديهمهديه همدانبانك مليهمدانهمدان
ميدان امام خمينيهمدانبانك مليهمدانهمدان
ابتداي خيابان امام خمينيماليربانك مليماليرهمدان
بلوار جمهوري-ساختمان مديريت شعب استان يزد-طبقه اوليزدبانك تجارتيزديزد
يزد، بلوار جمهوري اسالمي، طبقه همكف ساختمان مديريتصنعتي يزدبانك سپهيزديزد



يزد، خيابان امام خميني( ره) ، چهار راه شهدايزدبانك سپهيزديزد
بلوار جمهوري اسالميصنعتيبانك صادراتيزديزد
جاده خضرآباد ـ فلكه دوم شهرك صنعتي ـ ميدان گلها شهرك صنعتيبانك صادراتيزديزد
ميدان امام حسين ( ع) امام حسين( ع) بانك صادراتيزديزد
ميدان شهدا يزدبانك صادراتيزديزد
ميدان ابوذر ـ فلكه اول صفائيه صفائيهبانك صادراتيزديزد
خيابان امام، روبروي پارك شهر، پالك 896 و 898اردكان يزدبانك ملييزديزد
يزد - بافق - يزد- بهاباد- خ اصليبهاباد يزدبانك ملييزديزد
بلوارجمهوري اسالمي، نبش خيابان سي امغديريزدبانك ملييزديزد
ابتداي بلوار دانشگاه جنب خيابان وزيري طبقه همكف مجتمع تجاري بارانميدان اطلسي يزدبانك ملييزديزد
خيابان امام خميني، نبش خيابان مسجد جامع، پالك 57يزدبانك ملييزديزد
نبش ميدان امام حسين( ع) ، پالك 925ابركوه ابرقوبانك مليابركوه يزد
ميبد، خيابان امام خميني ( ره) ميبدبانك سپهميبديزد
خيابان امامميبد	بانك صادراتميبديزد
روبروي پارك فلسطين، پالك 28ميبدبانك مليميبديزد


