
 7931توزيع اسکناس نو به مناسبت عيد نوروز ليست شعب 

 آدرس نام شعبه بانک

 ملي ايران

 36خیابان شهید با هنر ـ پالک  نیاوران

 683ـ پالک  اسد آبادی الدين میدان سیدجمال ادیاسدآب میدان

 خیابان آزادی ـ ابتدای خیابان استاد معین میدان استاد معین

 ـ خیابان بیست متری امام خمیني اسالمشهر اسالم شهر

 شهريار ـ خیابان ولیعصر ـ نبش میدان امام خمیني  شهريار

  میدان فردوسي ـ نبش کوچه نیايي  فردوسي

 بین خیابان بهار و پیچ شمیرانخیابان انقالب ـ  خیابان انقالب

 خیابان انقالب اسالمي ـ ضلع شمالي میدان امام حسین میدان امام حسین

 امام خمیني  خیابان دماوند ـ دماوند

 لیعصر ـ سرپل امیربهادر ـ نبش کوچه مقربيخیابان و امیريه 

 جاده خاوران 52ـ کیلومتر  ـ بلوار امام رضا پاکدشت پاکدشت

 ورامین ـ بلوار اصلي ـ روبروی آموزش و پرورش قرچک

صادرات 

 ايران

 مفتح ـ خیابان ملک الشعراء بهارخیابان طالقاني ـ بعداز تقاطع  برج سپهر

 خیابان جمهوری ـ روبروی ساختمان آلومینیوم جمهوری

 زمین ـ خیابان مهستان ـ جنب پاساز گلستان شهرک قدس ـ ايران شهرک قدس

 تهرانپارس ـ فلکه سوم تهرانپارس فلکه سوم تهرانپارس

 نارمک ـ خیابان آيت آيت 

 52/3پیروزی ـ خیابان پنجم نیرو هوايي ـ نبش کوچهخیابان  فلکه دوم نیروهوايي

 11غربي میدان جمهوری پالک  ضلع میدان جمهوری

 کوشک مصری خیابان اول خیابان فردوسي ـ  نبش فردوسي

 101آباد جنوبي ـ  بین الله و میدان چهارباغ پالک  جنت آباد جنت

 50ورامین ـ خیابان مسجد جامع ـ پالک  ورامین

 610خیابان پیروزی ـ بلوار ابوذر ـ پالک  بلوار ابوذر

 خیابان ياران ـ باالتر از کالنتری شهرک ولیعصر شهرک ولیعصر

 

 

 ملت

 

 

 (فرصت)خیابان طالقاني ـ نبش خیابان موسوی  مستقل مرکزی

 خیابان فردوسي ـ چهارراه اسالمبول اسالمبول

 تقاطع انقالبخیابان ولیعصر ـ  چهارراه ولیعصر

 مفتح جنوبي خیابان میدان هفت تیر ابتدای میدان هفتم تیر

 261خیابان دماوند ـ خیابان تهران نو ـ ايستگاه پل ـ نبش مسیل باختر ـ پالک  پل تهران نو



 7931توزيع اسکناس نو به مناسبت عيد نوروز ليست شعب 

 آدرس نام شعبه بانک

 

 

 ملت

 خیابان آزادی ـ مقابل دانشگاه صنعتي شريف ـ نبش کوچه حیدرتاش خیابان آزادی

 فلکه اولـ شهرک دولت آباد ـ شهرری  دولت آباد

 1خیابان خزانه بخاريي ـ فلکه اول ـ خیابان فراهاني ـ پالک  میدان خزانه 

 633آبي پالک  متری انقالب ـ روبروی پارک آزادگان ـ ساختمان رز 32شهرقدس ـ بلوار  شهرقدس 

 5بزرگراه شهید همت ـ ابتدای بلوار سردار جنگل ـ پالک  بلوار سردار جنگل

 اقتصاد نوين

 خیابان پاسداران ـ نبش بوستان دهم پاسداران

 تر از میدان شهداء شهريور ـ پايین 12خیابان  هفده شهريور

 888متری دوم مجیديه ـ پالک  13رسالت ـ بعد از  رسالت

 تیر ـ نبش کوچه ماني میدان هفت میدان هفت تیر

 133روبروی پمپ بنزين ـ پالک خیابان آيت اله کاشاني ـ  اله کاشاني آيت

 611متری رازی ـ جنب پارکینگ بهزاد ـ پالک  53میدان شهرری ـ خیابان  شهرری

 خیابان ولیعصر ـ باالتر از میدان ونک ـ نبش کوچه دامن افشار میدان ونک

 خیابان شهران ـ بین فلکه دوم و سوم شهران

 113فاضل غربي ـ پالک ـ خیابان شهید ( گیشا)کوی نصر  کوی نصر 

 1000بین فلکه اول و دوم صادقیه ـ پالک  صادقیه

 سپه

 میدان امام خمیني مرکزی

 خیابان اشرفي اصفهاني ـ نبش خیابان پیامبر پیامبر اعظم

 خیابان خیام ـ نرسیده به چهارراه گلوبندک ـ نبش کوچه احتشامي خیام

 نرسیده به میدان محسنيبلوار میرداماد ـ  بلوارد میرداماد

 زاده شمالي خیابان انقالب ـ اول خیابان آزادی ـ نبش جمال زاده جمال

 خیابان مطهری نرسیده به مدرس مطهری مدرس

 گردشگري

 1132خیابان شريعتي ـ نرسیده به میدان قدس ـ نبش کوچه ماهرو زاده ـ پالک  قدس

 62آزادی ـ پالک خیابان توحید ـ باالتر از خیابان  توحید

 52شرقي پالک  135فلکه اول تهرانپارس ـ ضلع جنوب شرقي ـ خیابان  فلکه اول تهرانپارس

 21چهارراه سرو پالک  سعادت آباد ـ بلوار سرو غربي ـ میدان سرو

 پست بانک

 اسالم شهر ـ بین خیابان کاشاني و مطهری شهر اسالم

 مجتمع حاتم ـ مطهری ـ نبش کوچه صالحانشهريار ـ عباس آباد ـ خیابان  شهريار

 503پالک خیابان میرزای شیرازی ـ نرسیده به چهارراه شهید مطهری ـ  میرزای شیرازی

 رباط کريم ـ چهارراه مصلي رباط کريم
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 سينا

 68خیابان ولنجک ـ نبش خیابان سیزدهم ـ برج کاسپین ـ طبقه همکف پالک  ولنجک

 1650امیرآباد شمالي ـ روبروی پمپ بنزين ـ نبش کوچه اشراقي ـ پالک خیابان  امیرآباد شمالي

 512خیابان ابوذر ـ نرسیده به فلکه مقدم ـ جنب شیريني سرای عسل ـ پالک  ابوذر

 ـ طبقه همکف بلوار اصلي ـ روبروی مخابرات ـ برج سايهـ  1اکباتان ـ فاز  اکباتان

 رفاه کارگران

 5283ولیعصر ـ نرسیده به میدان ونک ـ ساختمان ولیعصر پالک خیابان  مستقل مرکزی

 متری اول و اتوبان ـ جنب اداره پست 12متری افسريه ـ بین  50 افسريه

 خیابان سپهبد قرني ـ نبش خیابان شهید برادران شاداب سپهبد قرني

 همايونخیابان شريعتي ـ خیابان ظفر ـ بعد از نفت شمالي ـ نبش کارگزار و  سالمت

 پارسيان

 26بلوار کشاورز ـ نبش شهید شوريده ـ شماره  بلوار کشاروز 

 خیابان ولیعصر ـ نرسیده به میدان تجريش ـ جنب قنادی الدن پروفسور حسابي

 552خیابان شهید بهشتي ـ نبش خیابان صابونچي پالک   چهارراه تختي

 665آذربايجان ـ پالک خیابان آزادی ـ نبش خیابان  خیابان آزادی

 216خیابان پیروزی ـ نبش خیابان عادلي ـ شماره  پیروزی

 


