
 گذاری صنایع کوچکصندوق ضمانت سرمایه نمایندگان استانی

 تلفن دفتر نماینده دورنگار   آدرس پستی محل استقرار  نماینده صندوق نام استان ردیف

1 
آذربایجان 

 شرقی
 رحیم بابایی

استان  یهاشرکت شهرک

 عیمعاونت صنا -یشرق جانیآذربا

 کوچک

تقاطع  –خ آزادی  –تبریز 

4شقا پ ک  –گلگشت   
3379429  33387416-041 

 هادی وحیدی آذربایجان غربی 2

استان  یهاشرکت شهرک

 عیمعاونت صنا -غربی جانیآذربا

 کوچک

ارومیه بلوار شهید بهشتی نبش 

 کوی هنرجویان
3440179 33449262- 044 

 بهزاد مهدوی اردبیل 3
 -اردبیلاستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

مجتمع اداری بعثت کدپستی 

56158-13486  
7742127 33742123-045 

 البرز 4
امیر تورج 

 کالنتری

 -البرزاستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

استان البرز، کرج، سه راه 

امام،  ادگاریگوهردشت، بلوار 

 66پنجم، پالک  اسری ابانیخ

 34645837  34645817-026 

 جمشید انصاری اصفهان 5
استان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا -اصفهان  

بهمن مجتمع اداری 22خیابان 

 غدیر
2226629 32671831-4-031 

 بختیار حیدرخانی ایالم 6
 -ایالماستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

میدان  -بلوار شهدای چاله سرا

 نبوت
4544121 32230114-084 

 حسین خزان بوشهر 7
 -بوشهراستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

قبل از پلیس راه ورودی 

1شهرک صنعتی بوشهر   
88766112 33449201-077 

 

 

8 

 

 حیاتیسید ایمان  تهران
 -تهراناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

روبروی -سهروردی شمالی

-خیابان محبی-خیابان خرمشهر

2انتهای کوچه پالک   

2227458 88760290-021 



 دورنگار   آدرس پستی محل استقرار نماینده صندوق  نام استان ردیف
تلفن دفتر 

 نماینده

9 
چهارمحال و 

 بختیاری
 عبداهلل شمسیان

چهارمحال استان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا -بختیاری  

دروازه سامان مجتمع ادارات کد 

8818613161پستی   
4455066 32229960-038 

 چنانیمهدی  خوزستان 10
 -خوزستاناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

اهواز بلوار پاسداران روبروی 

زیتون کارمندی ناحیه صنعتی 

هاشرکت شهرک  

3379429 

4441768-0613 

4443003  ی)داخل

( و210  

 خراسان رضوی 11
محمد احسانی 

 اصل

خراسان استان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا -رضوی  
خیام جنب جهاد کشاورزی بلوار  7644031 

051-37642005-9 

خانم پژوهشگر 

305یداخل  

 مرتضی عابدینی خراسان جنوبی 12
خراسان استان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا -جنوبی  

تیر 7خیابان محالتی خیابان 

  97175-317صندوق پستی 

39پالک   

4449329 32450144-056 

 مهرمحمد صداقت  خراسان شمالی 13
خراسان استان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا -شمالی  

بجنورد چهارراه مخابرات خیابان 

شریعتی جنوبی کوی شهید 

کد پستی  2محمودزاده پالک 

9414847185 

2237656 
32237644-058   

( 118و  119 یداخل ) 

 افشین جعفری زنجان 14
 -زنجاناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

خیابان خرمشهر روبروی آموزش 

4516937344تعاون کد پستی   
7273300   33780295-024 

 و  33770023

 مهدی رحمانیان سمنان 15
 -سمناناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

میدان استاندارد جنب اداره کل 

-83611استاندارد کد پستی 

35159 

3327382 

 

 

33370725-023 

 

 



 تلفن دفتر نماینده دورنگار   آدرس پستی محل استقرار نماینده صندوق  نام استان ردیف

16 
سیستان و 

 بلوچستان
 محمدعلی رخشانی

سیستان و استان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا -بلوچستان  

بلوار شهید مطهری خیابان امداد 

 روبروی اداره کل پست استان
3218931 054-33263473  

 شهرام کمال زاده  فارس 17
 -فارساستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

بلوار زند روبروی دانشکده 

-71349پزشکی کد پستی 

96644 

2307081 071-32337238  

 وحید آشتیانی قم 18
 -قماستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

متری شهید صدوقی بلوار  45

4عطاران نبش کوچه شماره   
2919204 32904723-025 

 احمد شایان قزوین 19
 -قزویناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

بلوار شهید بهشتی روبروی پارک 

166دهخدا پالک   
3343690 

028- ( یداخل 137)

33354590 

 علیرضا محمدی کرمانشاه 20
 -کرمانشاهاستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

نو  بهمن ابتدای بلوار22سه راه 

 بهار شرکت شهرکها
8249938 083-38246100  

 کرمان 21
غالمعباس شریف 

 آبادی

 -کرماناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  
31272030-034 2736610 بلوار شهید عباسپور میدان عاشورا  

22 
کهکیلویه و 

 بویراحمد
 عادل خواجوی فرد

 هیلویاستان کهک یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا - راحمدیو بو  

یاسوج بلوار بویراحمد جنب 

استانداری 2ساختمان شماره   
2281634 

074- 9(114 ی)داخل  

33236175یال  

 کامبیز گله داری کردستان 23
 -کردستاناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

بلوار پاسداران جنب مهمانسرای 

648ایرانگردی صندوق پستی   
6661776 

 

 

087-33668202  

 

 



 تلفن دفتر نماینده دورنگار   آدرس پستی محل استقرار نماینده صندوق  نام استان ردیف

 گلستان 24
سیدرضا مسلمی 

 عقیلی

 -گلستاناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

گرگان خیابان ولیعصر عدالت 

صندوق پستی  13پالک  12

49175-577  

2333721 017-32342502  

 عباس قلندری گیالن 25
 -گیالناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

رشت بلوار شهید بهشتی روبروی 

کمیته امداد جنب اورزانس 

 گیالن

4228586 013-33428163  

 فرزاد محمدی لرستان 26
 -لرستاناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

بهمن بلوار 22آباد میدان خرم

از اداره برقتر مدیریت پایین  
3207758 066-33231026  

 کامران علیپور مازندران 27
 -مازندراناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  
33345586-011 2230827 ساری بلوار پاسداران  

 وحید ضمیری  مرکزی 28
 -مرکزیاستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

ابتدای بلوار فاطمیه کدپستی 

38186-5-3194  
33662389 086-05033443  

 احسان بخرد هرمزگان 29
 -هرمزگاناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

ابن ابیطالب روبروی بلوار علی

 هنرستان رجایی
6675440 

  076-33665351                    

33684062و        

 مسعود  قربانی همدان 30
 -همداناستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  

خیابان جهاد روبروی خیابان آزاد 

137پالک   
8235809 081-38272738  

 محمد دهقان یزد 31
 -یزداستان  یهاشرکت شهرک

کوچک عیمعاونت صنا  
 6239700 بلوار دانشجو جنب صنایع معادن

   035-36287948                  

(  یداخل 140و   )

36239701     

 

 1401 ماه  دی*آخرین به روزرسانی: 


