لیست عاملیت های فروش مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی  -واحد بیرجند
ردیف

نام عامل

محل عاملیت

تلفن

همراه

آدرس

1

علی اکبر سلیمی

اراک

8636383031

9188601399

اراک  .خیابان قم روبروی سه راهی شهید دستغیب کدپستی 3818115431

2

مسعود نوربخش مستوفی

اصفهان

03136294970-3

9131182096

اصفهان  .خیابان توحید شمالی  -ساختمان سلیمان واحد2

3

خلیل احمد نوری

افغانستان

93786930301

9306584332

کابل  .سه راه عالءالدین پاساژ سمیر درخشان

4

رضا دائی

تهران

021-88687571

9123100984

تهران  -خیابان طالقانی خیابان جهان پالک  6طبقه 3

5

بابک رضایی

خراسان جنوبی

5632444334

9155611899

بیرجند  .خیابان مدرس بیست متری سوم باهنر غربی

6

سروش صباغ گل

خراسان جنوبی

5632404630

9121448235

بیرجند  .خیابان غاری نبش غفاری  38ساختمان اکباتان طبقه سوم

7

مهدی رمضان پور

خراسان جنوبی

5632565594

9153625687

قائن  .انتهای خیابان رجایی نرسیده به میدان مطهری پالک 305

8

مهدی جعفر زاده

خراسان جنوبی

5632775898

9159340510

بشرویه  .بلوار امام خمینی روبروی فرمانداری

9

مهدی قلی زاده

خراسان جنوبی

0

9126780995

فردوس  .بلوار جمهوری اسالمی رو به رو اداره گاز شهرستان فردوس

10

ظاهر ساالری علی آباد

خراسان جنوبی

0

9155610147

اسدیه  .خیابان غدیر نبش غدیر 6

5137271954

9158053952

11

خدابخش نوروزی

خراسان رضوی

مشهد  .چهار راه ابوطالب پاساژ برجیس
5137271908

9158053954

ردیف

نام عامل

محل عاملیت

تلفن

همراه

آدرس

12

علی قهرمان نژاد

خراسان رضوی

5157225926

9155331934

گناباد  .میدان غدیر روبروی مرکز بهداشت شهید فیاض طبقه همکف

13

مهدی یاوری مهربانی (زرکش)

خراسان رضوی

5138718535

9125128020

مشهد ،آبادگران ،برج اداری آفتاب ،طبقه اول ،واحد11

14

احمد سواری

خوزستان

6135562073

9162640337

اهواز  .شهرستان کارون شکاری  2خیابان انفاق پالک 32

15

محمود بیگمی

سیستان و بلوچستان

5433287746

9153414866

زاهدان  .زیبا شهر بلوار پیامبر اعظم خیابان ویال نرسیده به خیابان پیروزی

16

مهرام مالکی

سیستان و بلوچستان

5433434127

9153405405

زاهدان  .تقاطع شریعتی و مصطفی خمینی روبروی پاساژ عباسی

17

سید مسعود کبریائی

سیستان و بلوچستان

9151630757

9151630757

چابهار  .منطقه آزاد مجتمع تجاری پردیس طبقه اول پالک 68

18

علی سرحدی

فارس

7136263742

9173145278

شیراز  .خیابان دانشگاه کوچه چهار ساختمان ارم

19

محمد رضا مهدیزاده

کرمان

3433228973

9133980089

کرمان  .خیابان مهدیه کوچه 74

