
خوشبختانه امروزه اکثر بانک ها به صورت الکترونیک تمامی درخواست های مشتریان را بر طرف کرده و مشتریان بدون 

نیز یکی از همین  انتقال وجه بانک صادرات از طریق موبایلرفتن به بانک می توانند تراکنش های خود را انجام دهند.

صی خود را دارد که دارای قابلیت ها و ویژگی های متعددی است امکانات می باشد و بانک صادرات همراه بانک اختصا

که کاربران می توانند به سادگی از آن استفاده نمایند.برای مطالعه نحوه کارت به کارت اینترنتی صادرات در ادامه مقاله 

 .همراه ما باشید

  انتقال وجه بانک صادرات از طریق موبایل

تاسیس شده است.این بانک مانند سایر بانک ها  1331نک های ایران که در سال بانک صادرات یکی از قدیمی ترین با

پیشرفت های زیادی داشته و امروزه جایگاه ویژه ای در نظام بانکداری کشورمان دارد و مانند سایر بانک ها از برنامه های 

بدون  امی کارهای روزمره خود راموبایلی خود برای راحتی مشتریان خود استفاده می کند . مشتریان بانک صادرات تم

انتقال  ایستادن در صف های طوالنی و یا ترافیک کالن شهرها، تنها با چند کلیک به کمک همراه بانک انجام می دهند.نحوه

وجه بانک صادرات از طریق موبایل در بانک صادرات به این صورت می باشد، که در ابتدا باید موبایل بانک، صادارت 

افتتاح حساب و یا داشتن  د.برای داشتن موبایل بانک صادرات مراحل زیر را طی نمایید فراموش نکنید کهرا نصب نمایی

 .حساب در بانک صادرات ضروری است

 و تکمیل فرم فعال سازی همراه بانک صادرات  درخواست ⏪

 www.bsi.ir نصب نرم افزار همراه بانک صادرات از آدرس اینترنتی⏪

 افزار همراه بانک افزار وتأیید مقررات و شرایط استفاده از نرم نرم انتخاب دکمه دریافت⏪

 دانلود همراه بانک صادرات  لینک

 همراه بانک صادرات اندروید

 همراه بانک صادرات آیفون

 همراه بانک صادرات ویژگی و امکانات

مهم ترین ویژگی های همراه بانک صادرات به شرح زیر  همراه بانک صادرات دارای ویژگی های بسیار می باشد که

 :است

 همراه بانک صادرات ویژگی و امکانات

پرداخت قبوض عمومی از طریق شماره حساب یا 

 کارت با امکان استفاده از بارکدخوان
 اطالع از مانده حسابهای خود و انواع سپهر کارتها

https://apps.bsi.ir/hamrahbank.html
https://apps.bsi.ir/hamrahbank.html
https://apps.bsi.ir/hamrahbank.html
https://apps.bsi.ir/hamrahbank.html


 خرید رمز شارژ

تراکنش آخر حساب و کارت در  ٠١اطالع از 

تراکنش آخر بر  ٣صورت استفاده از بستر اینترنت )

 (بستر پیامک

 مستقیم سیم کارتهای اعتباری  شارژ

دریافت اطالعات تسهیالت )مبلغ و تاریخ سررسید 

قسط جاری، تعداد اقساط معوقه، مبلغ بدهی 

 (باقیمانده

 بین حسابهای خود بدون محدودیت دریافت اطالعات سه شارژ آخر خریداری شده

امکان یافتن اطالعات شعب )با امکان وارد نمودن 

بمنظور یافتن نزدیکترین  GPS ه یا استفاده ازکد شعب

 (شعب

 از حساب به سایر حسابها و کارتهای بانک صادرات

 (کارت به کارت )شتابی و غیر شتابی اعالم مفقودی سپهر کارت

 (بین بانکی )از طریق سامانه پایا دریافت و تغییر رمز حساب

اخذ گزارش قبوض پرداخت شده توسط همراه بانک 

 در یک بازه زمانی خاص

با استفاده از این سرویس مشتری می تواند مجوز 

برداشت وجه بدون کارت را صادر نموده و شخص 

ذینفع بدون استفاده از کارت و با مراجعه به دستگاه 

 .خودپرداز وجه مورد نظر را دریافت نماید

 بین بانکی با استفاده از شماره شبای حساب تسهیالت اعالم نرخ ارز

اعالم شناسه حساب بانکی ایران )شبا( برای حساب 

 های سپهری
 استعالم وضعیت چکهای صادره



 امکان ثبت شماره های پرکاربرد امکان ارتباط از طریق بستر اینترنت و پیامک

 یخ سر رسید چکهای صادرهتعیین تار نمایش لیست حسابهای متصل به کارت

 .کلیک کنید ورود به سامانه بام بانک ملی برای اطالع از ��

  

 نحوه کارت به کارت اینترنتی صادرات

 برای انتقال وجه بانک صادرات از طریق موبایل، ابتدا باید وارد صفحه ورود همراه بانک صادرات شوید

  

نام کاربری و گذرواژه ای که در زمان فعال سازی، بانک در اختیار شما قرار داده است را وارد نمایید و  سپس ⏪↩

 .گزینه ورود را انتخاب و کلیک نمایید

https://mashwerat.com/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d9%84%db%8c/


پس از زدن نام کاربری و گذرواژه ، شما وارد همراه بانک صادرات می شوید و در صفحه اصلی همراه بانک می  ⏪↩

  .حساب خود را که شامل شماره حساب و موجودی حساب است را مشاهده کنید توانید اطالعات

در قسمت پایین برنامه چند قسمت وجود دارد که شامل انتقال وجه، پرداخت قبوض، شارژ، محاسبه شبا، عملیات  ⏪↩

 .کارت و شعبه یاب است که وارد قسمت انتقال وجه بانک صادرات از طریق موبایل را کلیک نمایید

  

 

سپس پس از ورود به صفحه ، ابتدا شماره کارت مقصد را وارد کرده و سپس مبلغ مورد نظر خود را وارد می  ⏪↩

 .نمایید و در نهایت گزینه پرداخت را کلیک نمایید

 .کلیک کنید ثبت چک صیادی بانک صادرات برای اطالع از  ��

  

 عملیات کارت همراه بانک صادرات 

https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%da%86%da%a9-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa/


 

گردش کارت، موجودی، انتقال، مسدودی کارت و برداشت از خودپرداز و .. دسترسی  برای اینکه بتوانید به اطالعاتی نظیر

یید. به این صورت که شماره کارت خود را انتخاب کرده و از منوی با توجه داشته باشید، می توانید از این قسمت استفاده نما

 .به تصویر، یکی از عملیات را انتخاب می نمایید

 �� اطالعیه ��

 .امکان ارائه رمزیکبارمصرف را برای مشتریان بانک صادرات ایران فراهم کردند« صاپ»  های افزار نرم

  

 محاسبه شبا همراه بانک صادرات



 

داشتن شماره شبا به دلیل محدودیت های واریز روزانه، بی شک یکی از حیاتی ترین و اصلی ترین شماره هایی است که 

ین رو اگر شخصی از شما شماره شبا میلیون تومان استفاده کنیم. از ا 3می توانیم از آنها برای واریز و یا انتقال مبالغ باالی 

 .را درخواست کرد، از طریق برنامه همراه بانک صادرات می توانید اقدام به دریافت شماره شبا کنید

 چگونه از اینترنت بانک صادرات پول جا به جا کنیم؟

ی باشد، که امکان کارت یکی دیگر از اپلیکشن ها برای انتقال وجه بانک صادرات از طریق موبایل برنامه همراه کارت م

به کارت از سایر بانک ها نظیر بانک صادرات را فراهم آورده است.در این برنامه به سادگی با چند کلیک می توانید 

 .عملیات انتقال وجه بانک صادرات از طریق موبایل را انجام بدهید

  نحوه کارت به کارت اینترنتی صادرات همراه کارت

 .رنتی صادرات ابتدا باید رمز دوم را از بانک درخواست نماییدبرای کارت به کارت اینت

 .در مرحله بعد وارد برنامه شده و کارت بانکی خود را ثبت می نمایید

و تاریخ انقضای کارت خود و شماره کارت شخصی که  CVV2سپس گزینه کارت به کارت را انتخاب کرده و رمز دوم، 

 .ا وارد می نماییدخواهید برای او پول انتقال دهید ر می

توجه بفرمایید که سقف انتقال کارت به کارت بانک صادرات در برنامه همراه کارت، یک میلیون تومان در هر روز می 

 .باشد که توسط بانک تعیین شده است

  



 �� اطالعیه ��

 .ماییدبرای کارت به کارت مبالغ باالتر از سه میلیون باید از روش های پایا و یا ساتنا استفاده ن

  

  اخبار پیرامون انتقال وجه بانک صادرات از طریق موبایل

 سقف انتقال وجه حضوری و غیرحضوری تغییر کرد ��

های تجاری به صورت غیرحضوری از  های بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب طبق مشوق

میلیون تومان افزایش یافت. همچنین این میزان برای برداشت و انتقال وجه در ماه به صورت  ۰١١میلیون تومان به  ٠١١

 .میلیارد تومان رسید ٣غیرحضوری به 

 های ایران از افتتاح حساب تا کارت به کارت انکی افغانستانیاستمرار مشکالت ب ��

ها از جمله مشکالت بانکی افغانستانی ساکن  عدم تمدید یا قطع کارت بانکی، محدودیت در سقف انتقال و موقت بودن حساب

 .قرار استایران است و با وجود وعده مسئوالن کشورمان در حل مشکالت میهمانان ایران اما این معضل همچنان بر

 خالصه مطلب

امروزه با توجه به بانکداری الکترونیکی دیگر کار دشواری نمی باشد و همه  انتقال وجه بانک صادرات از طریق موبایل

افراد با داشتم رمز پویا، می توانند انتقال وجه بانک صادرات از طریق موبایل را تنها با چند کلیک انجام بدهند.ما در این 

رت به کارت اینترنتی صادرات را به طور کامل در دو برنامه توضیح دادیم.اگر پس از مطالعه ایم مقاله مقاله نحوه کا

پرسشی در خصوص چگونه از اینترنت بانک صادرات پول جا به جا کنیم؟ دارید، می توانید با شناسان کار ما در تماس 

 .اولین فرصت پاسخ گو شما زیزان می باشند باشید و یا در زیر همین مقاله کامنت بگذارید.کارشناسان ما در

 


