لیست عاملیت های فروش مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی  -واحد مشهد

ردیف

نام عامل

نوع عاملیت

تاریخ قرارداد

استان

آدرس دفتر عاملیت

نمابر

تلفن

همراه

1

مهدی قاسمی

قطعی

96/12/29

اصفهان

اصفهان ،خیابان سروش ،خیابان عسگریه ،بوستان همافر ،بن بست گل مریم ،پالک 152

03132642262

03132642262

09131002676

2

شرکت سازه سبک آرسام

تهران

تهران ،ونک ،کوچه شریفی ،برج خشایار ،پالک  42طبقه  3واحد 304

02188780481

02188780482

09121245345-09128490481

تهران ،خیابان طالقانی ،نرسیده به شریعتی ،خیابان جهان ،پالک  6ساختمان اداری پونه ،طبقه 02177650348 3

02177650348

3

رضا دائی

قطعی

کرج ،میدان آزادگان ،ابتدای بلوار کاج ،بعد از بانک مسکن ،ساختمان البرز ،طبقه  1واحد 6

02632542028

02632541799

4

شاهین فتح اللهی پور

قطعی

تهران

بزرگراه ستاری ،بعد از بلوار الله ،خیابان بنفشه هفتم ،پالک  ، 1طبقه  ، 4واحد 6

02144441246

02144441245

5

بدیع الزمان ریاضی

آزمایشی

96/08/30

تهران

تهران ،بزرگراه مدرس ،خیابان الهیه ،خیابان بیدار ،پالک  5طبقه  7واحد 41

96/12/29

09123100984

تهران

09121504676
09123333571

6

محمدابراهیم محمدباقر

قطعی

96/12/29

تهران

تهران ،سعادت آ باد ،بلوار دریا ،پالک 168

02188371180

02188371181

09197268288

7

امیررضا همتیان

قطعی

96/12/29

تهران

تهران ،فردوس شرق ،ابراهیمی جنوبی ،کوچه  15پالک 7

02144093415

02144093415

09153216938

8

سیدمحمد اصغرزاده

قطعی

96/12/29

تهران

تهران ،باالتر از میدان شیخ بهایی ،نرسیده به میدان پیروزی12 ،متری دوم ،پالک 1

9

خدابخش نوروزی

قطعی

96/12/29

خراسان رضوی

مشهد ،چهارراه ابوطالب ،پاساژ برجیس ،طبقه  +1واحد 108

09124267720
05137271954-.05137271908 05137239467

09158053952-09158053954

10

امیرحسین خوش محبت

قطعی

96/12/29

خراسان رضوی

مشهد ،فلسطین  ،14پالک 3

05137604198

05137604198

9155064776

11

محمود رئوفی

قطعی

96/12/29

خراسان رضوی

مشهد ،طرحچی( خین عرب ) ،بین طرحچی  6و  8روبروی باسکول زرکش

05136903714

05136909952

09151110444-09157770704

12

اسماعیل پیکرنگار

قطعی

96/12/29

خراسان رضوی

فریمان ،قلندرآباد ،باالتر از مسجد صاحب الزمان

05138447610

05138447610

09153116021

13

سید احمد فیض آبادی

آزمایشی

96/02/31

خراسان رضوی

سبزوار ،خیابان اسرار ،روبروی شهرداری مرکزی

44243133

44243133

09152000585-09156000585

14

حسن اکبری

آزمایشی

96/02/31

خراسان رضوی

مشهد ،بلوار وکیل آباد ،فارغ التحصیالن  ،16پالک  15واحد 3

05135098846

05135098846

09031820494

15

محمدعلی حامددبیری

قطعی

96/12/29

خراسان رضوی

مشهد ،بلوار سجاد ،بنفشه  13پالک 46

05137619783

05137619783

09128885058

16

امیرحسین نباتی

آزمایشی

96/02/31

خراسان رضوی

سرخس ،بلوار معلم ،معلم  4پالک 10

34526701

34526701

09155114597

17

هادی رزمجو -مهدی فروغی

آزمایشی

96/12/29

خراسان رضوی

مشهد ،چراغچی  ، 53مجتمع آهن قائم ،طبقه  ، +1واحد 4

05136904577

05136905163

09153170852-09153076878

18

احمد سواری

قطعی

95/12/30

خوزستان

کارون ،شکاره  ، 2خیابان انفاق ،پالک 32

19

احمد مخبری

قطعی

96/12/29

مازندران

آمل ،خیابان امام خمینی ،آفتاب  ،16ساختمان زیتون  5طبقه همکف

09162640347
01144294981

01144295332

09113250937

لیست عاملیت های فروش مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی  -واحد مشهد

ردیف

نام عامل

نوع عاملیت

تاریخ قرارداد
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20

علیرضا اصفهانی

قطعی

96/12/29

مازندران

رامسر ،چهارراه بسیج ،خیابان کاشانی ،نبش پردیس 18

01155210475

01155210474

09122306173

21

فتاح رضوانی

قطعی

96/12/29

گیالن

رشت ،خیابان دیلمان ،نرسیده به تقاطع سمیه ،جنب آژانس مسافرت هوائی تیم گشت

01333764555

01333764555

09141512613

22

موسی حسنی

قطعی

96/12/29

مرکزی

اراک ،خیابان شیرودی ،نبش کوچه کندی ،مجتمع کاوش ،طبقه  ، 4واحد 11

08633125449

09188610426

23

سید مهدی سیدی

آزمایشی

96/12/29

خراسان رضوی

مشهد ،امامت  19پالک  119واحد 4

05136091009

05136108810

09153208699

24

جواد رجبیون

آزمایشی

96/12/29

خراسان رضوی

مشهد ،کالهدوز ،47منفرد 11پالک8

05137134005

05137134004

09153258456

25

پوریا نظری

آزمایشی

96/12/29

سیستان

زاهدان ،زیباشهر ،خیابان البرز ،البرز7

05138683035

09122084701

26

یونس واعظی

آزمایشی

96/08/30

خراسان رضوی

مشهد ،آبادگران ،برج آفتاب ،طبقه هشتم واحد44

.5138718737

09158003051

27

عنایت انصاری فرد

آزمایشی

96/12/29

فارس

شیراز ،غرودگاه شیراز منازل سازمانی ،خیابان معراج 2پالک25

0743148510

09177810585

28

هادی مرادی ثانی

آزمایشی

96/12/29

خراسان رضوی

نیشابور ،خیابان امیر کبیر ،نبش امیر کبیر9

05143335200

09127292911

29

ادریس جامی

آزمایشی

96/09/15

خراسان رضوی

تربت جام ،ابتدای  20متری

30

وحیدرضا حیدری

آزمایشی

96/06/30

خراسان رضوی

نیشابور  ،شهرک فرهنگیان ،خیام  13پالک12

05138718717

05152528355

05152544056
05142611439

09151515073

