
آدرسنام اداره اموركد اداره اموردرجه شعبنام شعبهكد شعبهردیف

138خیابان فردوسی جنوبی، پالک مستقل تهران0ممتاز الفمركزي160

585خرداد، پالک 15خیابان مستقل تهران0ممتاز الفبازار263

190خیابان میرداماد، مقابل مسجد الغدیر، پالک مستقل تهران0ممتاز الفمیرداماد364

260خیابان جمهوري اسالمی، خیابان سعدي جنوبی، نبش كوچه شهید علیپور، پالک مستقل تهران0ممتاز الفسعدي469

4خیابان امام خمینی، میدان حسن آباد، پالک مستقل تهران0ممتاز بحافظ575

خیابان انقالب، بین میدان فردوسی و خیابان استادنجات الهی، نبش كوچه نیاییمستقل تهران0ممتاز الففردوسی6137

2515، نبش بلوار میرداماد، پالک (عج)خیابان ولیعصر مستقل تهران0ممتاز الفاسکان7271

خیابان آزادي، تقاطع خیابان رودكیمستقل تهران0ممتاز بحج و زیارت8304

223میدان هفتم تیر، نبش كوچه صارم، پالک مركزي تهران350ممتاز بمیدان هفتم تیر تهران9444

165سعادت آباد، خیابان سرو شرقی، پالک شمال تهران351ممتاز بسعادت آباد101011

727خیابان فدائیان اسالم، پالک جنوب تهران352ممتاز بفدک112023

167خیابان شریعتی، تقاطع سه راه طالقانی، پالک شرق تهران353ممتاز بپیام انقالب اسالمی1298

162و160تهرانپارس، فلکه دوم تهرانپارس، پالک شرق تهران353ممتاز بتهرانپارس13215

1خیابان آزادي، نبش خیابان شاد مهر، پالک غرب تهران354ممتاز بشاهین14962

(ره)چهار راه مازندران، خیابان امام خمینیسمنان2500ممتاز بسمنان152501

103خیابان شهید بهشتی، بین خیابان دكتر همایون و خیابان شهید حنیفه، پالک البرز2620ممتاز بكرج162621

خیابان شهید دكتر بهشتی، نبش خیابان استانداريالبرز2620ممتاز بجهانشهر كرج172641

618میدان آزادي، نبش خیابان طالقانی، پالک قزوین2670ممتاز بقزوین182671

(ارم سابق)خیابان آیت اله مرعشی نجفی قم2700ممتاز الفقم192701

خیابان شهید رجائی، روبروي كوچه جنتمركزي2800ممتاز باراک202801

خیابان میر عماداصفهان3000ممتاز الفكاشان212901

خیابان سپاهاصفهان3000ممتاز الفاصفهان223001

 محرم12ملت میدان چهارمحال وبختیاري3270ممتاز بشهركرد233271

57خیابان امام خمینی، نبش خیابان مسجد جامع، پالک یزد3500ممتاز الفیزد243501

خیابان امام خمینی، میدان دكترحشمتگیالن3700ممتاز برشت253701

خیابان امام خمینی، میدان شهداگیالن3700ممتاز بالهیجان263921

5و 3، 1خیابان امام، سبزه میدان، نبش خیابان فردوسی، پالک زنجان4300ممتاز بزنجان274301

2میدان شهداء، جنب استانداري، پالک آذربایجان شرقی4400ممتاز الفتبریز284501

27 بهمن، پالک 29بلوار آذربایجان شرقی14400دانشگاه تبریز294544

55، جنب استانداري، پالک (ره)خیابان امام خمینیاردبیل4850ممتاز باردبیل304851

4خیابان كاشانی، پالک آذربایجان غربی5100ممتاز بارومیه315101

خیابان طالقانیكردستان5600ممتاز بسنندج325501

خیابان مدرسكرمانشاه5700ممتاز بكرمانشاه335701

10خیابان طالقانی، پالک ایالم5980ممتاز بایالم345981

، چهارراه بانک(ره)خیابان امام خمینیلرستان6400ممتاز بخرم آباد لرستان356401

(ره)خیابان آزادگان، روبروي خیابان امام خمینیخوزستان6500ممتاز الفاهواز366501

خیابان طالقانی، چهار راه زندخوزستان16500آبادان376901

خیابان جمهوري اسالمیكهکیلویه وبویراحمد7100ممتاز بیاسوج387158

1فلکه شهدا، روبروي ارگ كریمخانی، پالک فارس7200ممتاز الفشیراز397201

شهر قدیم، خیابان آیت اله خامنه ايفارس27200الر407621

خیابان لیانبوشهر17700بندر بوشهر417701

42بلوارامام خمینی، میدان  هفده شهریور، پالک هرمزگان7800ممتاز ببندر عباس427801

خیابان عدالت، جنب دادگستري كرمانكرمان8000ممتاز بكرمان438001

59خیابان آزادي، پالک سیستان و بلوچستان8300ممتاز بزاهدان448301

486، پالک 26و28خیابان امام خمینی، بین امام خمینی خراسان رضوي8500ممتاز الفمشهد458501

میدان شهید، جنب كوچه كفاشهاخراسان شمالی8600ممتاز ببجنورد468691

17میدان امام خمینی، نبش جمهوري اسالمی خراسان جنوبی8700ممتاز ببیرجند479011

میدان شهرداريگلستان9200ممتاز بگرگان489201

خیابان طالقانی شرقی، نبش خیابان خیام، خیابان خیام شمالیگلستان9200ممتاز بگنبد كاووس499311

(ع)انتهاي خیابان شیخ طبرسی، میدان امام حسینمازندران9600ممتاز بساري509601

 یورو5000لیست شعب انتخابی بابت فروش ارز توافقی تا سقف 


