لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
آدرس

نام نام خانوادگی

شهر

حسن بهبودی نژاد

تهران

خیابان کارون  -ما بین مالک اشتر و امام خمینی  -پالک 202

اختیار نوبخت

تهران

میدان رازی  -خیابان رباط کریم  -ابتدای پل نواب خیابان شهید محمد خورک  -پالک 106

عباس کالنتر

تهران

میدان فاطمی  -جنب مسجد نور  -خیابان یكم  -پالک3

فرج مرادی

تهران

تهرانپارس  -خیابان 196شرقی  -خیابان  - 135نبش خیابان  - 202پالک145

بهرام فرخی

تهران

علی اکبر نوروزی

تهران

رضا جلیلوند

تهران

شهرک گلستان  35 -متری گلها  -نرسیده به میدان اتریش  -پالک 63

فریدون عباسی

تهران

خیابان پیروزی  -خیابان نبرد  -روبروی مسجد جعفری  -پالک 334

اسداله سیدی

تهران

عین اله خواجه زاده

تهران

خیابان  30متری جی  -خیابان امامزاده عبداله  -نبش کوچه بهرامی  -پالک 169

حمید قریبی

تهران

نواب  -شمال به جنوب  -نرسیده به بریانک  -پالک88

مصطفی اسكندری

تهران

شهرک ولیعصر  20 -متری حیدری شمالی  -پالک260

داوود محسن زاده

تهران

محمد اکبری نژاد

تهران

30متری جی  -نرسیده به  16متری امیری  -جنب آزمایشگاه قنبری -پالک 42

محمدرضا لواسانی

تهران

خیابان خاوران  -خیابان شهید ناصری  -نبش کوچه خدا کرمی  -پالک 79و83

ابراهیم باقری

تهران

شهران  -انتهای خیابان یكم  -خیابان ادهمی  -خیابان عاصمی  -جنب مدرسه وصال

حامد خواجوی

تهران

میدان شهدا  -خیابان پیروزی  -خیابان نبرد  -خیابان خالقی  -پالک50

احمد برخدائی

تهران

خیابان پیروزی  -اول خیابان نیروی هوایی  -جنب بانک صادرات  -پالک 13

حمید ندایی

تهران

خیابان قزوین  -خیابان شهید عرب  -جنب پارک خانواده  -پالک 6

تلفن

استان تهران
09123248016
02166882307
02166350607
02166895658
09122376201
02155667263
09125137188
02188962055_ 6
09126109318
02177707629
02177788834

شعبه :1خیابان آزادی  -خوش جنوبی  -روبروی بیمارستان لوالگر  -پ784و786

02177703060
09123906038

شعبه  :2سعادت آباد  -باالتر از میدان سرو  -بلوار پادتی نژاد  -خیابان آسمان  12شرقی-

02166873268

ابتدای خیابان گلستان  -پالک 23
شعبه :1شرق تهران تحت پوشش

02166370767
09386634184

شعبه :2علی آباد  -خیابان شهید دستواره  -خیابان  24متری  -مجتمع
تجاری بهاران -واحد 2

02155086082
فكس02133103261 :
09123183588
02144702552
02144718827
فكس02144720472 :
09121388247

دو راهی قپان  -روبروی بانک صادرات  -خیابان شهید فرامرز تهمتن  -نبش کوچه شهید مصباح
 -پالک64

02133167572
02133178271
فكس02133163900 :
09122784081
02155725347
فكس02155770979 :
09123463184
02166648586
فكس02166648586 :
09125764274
02155439429
02155438143
09122760253

خیابان شریعتی  -جنب پل صدر و پست.0خانه  -خیابان ستار کاشانی  12 -متری بختیاری -
پاساژ دستور  -پالک 34

02166239003
02166324692
09125599378
02122606554
02122006053
09126431364
02144461819
02166692389
09122187117
02133707082
02133014040
02133688175-7
09124789358
09372514233
02144334877
09123933178
02133054351
02133195516
02177475703
02177476338
09128187221
02156071730

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

آدرس

امیر کریمی

تهران

نیاوران  -دارآباد  -بعد از میدان سبک رو  -پالک  - 6کوچه محمد رضا قیدی

اصغر بایرامی خلج

تهران

میدان فلسطین  -خیابان طوس  -پالک 5

علی حسنعلی

تهران

میدان بهاران  -خیابان شهید عسكری  -خیابان شهید سالمت  -پالک148

تقی حیدرزاده

تهران

خیابان رسالت  -خیابان حاجی پور  -پالک11

محمد میرصادقی

تهران

علی اکبر غالمحسنی

تهران

نارمک  -خیابان گلبرگ شرقی  -خیابان مدائن جنوبی  -پالک 230

علیرضا آقا مالیی

تهران

افسریه  15 -متری اول  -بین خیابان  40و  - 41پالک958

میراسماعیل میرصالحی

تهران

الین شرقی بزرگراه نواب  -خیابان محبوب مجاز  -خیابان هزارخانی -پاساژ بنفشه -پالک8

رضا رضایی

تهران

میدان هفت تیر  -خیابان بهار شیراز  -خیابان شهید جواد نیا  -پالک 36

محمد علی شاکری

تهران

هوشنگ خوان زاده

تهران

یاغچی آباد  20 -متری عباسی  12 -متری تاجیک  -پالک 141

رحیم محرمی

تهران

خیابان پیروزی  -سه راه سلیمانیه  -خیابان شاه آبادی (  10فروردین سابق ) پالک 518

مصطفی شفیعی

تهران

خیابان گرگان  -خیابان سلمان فارسی  -پالک 102

عیسی سعیدی

تهران

خیابان کارون شمالی  -بین چهار راه بهنود و آذربایجان  -جنب کوچه نراقی  -پالک 733

حمید روحی

تهران

کیانشهر  -انتهای خیابان شهید ابراهیمی  -سمت راست خیابان خواجوی کرمانی  -پالک88

عبداله خشنود

تهران

شهر ری  -سیزده آبان  -انتهای بازار روز  -خیابان صفر رحمتی  -پالک 26

رضا حاجی یزدی

تهران

تهرانپارس  -میدان فجر -خیابان فجر -بلوار نور  -مجتمع تجاری بهار

تلفن
09127799428
02126105908
فكس02176257344 :
09125864522

شعبه  :1شریعتی  -تقاطع طالقانی
شعبه :2وحدت اسالمی  -خیابان پانزده خرداد  -بعد از پمپ بنزین سمت چپ  -کوچه شیخ
االسالمی  -پالک  54واحد 2

02188992282 _ 3
فكس02188960341 :
09123951526
02155144858
09126832209
09126834821
02122305587
02126316722
09394247390
09391612210
02177655497
02144247390
09124440281
09122118110
02177947778
فكس02177945709 :
09121275496
02133146485
فكس02133824026 :
09121940208
02155409674
فكس02155415949 :
09329355046
09196779600
02177603565
فكس02177521546 :

شعبه :1اتوبان شهید محالتی (آهنگ)  -چهار راه میثم  -خیابان شهید کیانی  -روبه روی تعاونی
مسجد احباب الحسین  -پالک 106
شعبه  :2پیروزی  -خیابان شكوفه  -خیابان دورودیان  -میدان کالنتری  -خیابان کرمان  -پالک
237

09126854174
09379061969
02133001826
02133329096
فكس02133004975 :
09122701337
02155033823
فكس02155542950 :
09123020397
02177120547
02133331060
09121220432
02188827401
02177620890
فكس02177620858 :
09123856191
02166867787
09123970792
02133898932
فكس02133611680 :
09129409635
02155023951
09125916530
02177314034
فكس02133380821 :

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

آدرس

مهدی محسن دوست

تهران

خیابان آزادی  -یادگارجنوبی  -خیابان طوس  -بین خیابان جیهون وکارون  -پالک188

محمد نقوی

تهران

جنت آباد  -خیابان شاهین شمالی  20 -متری گلستان شرقی  -پالک 43

محمدرضا سلمانی

تهران

امیر پاشایی راد

تهران

محمد محمودی

تهران

امامزاده حسن  -خیابان فریدون احمدی  -نرسیده به میدان فالح  -پالک 243

تیموری

تهران

شهر قدس  -سرخ حصار  -خیابان امام علی  -کوچه طراوت

حسن شفیعی

تهران

سید ایمان سرچشمه

تهران

خیابان پیروزی  -کوچه سیفی  -پالک  1واحد 4

محمدرضا آماده

تهران

مالرد  -خیابان دکتر حسابی خیابان اطلس  -نبش کوچه  - 31پالک1831

رضا غرقی

تهران

اول خوش جنوبی  -آخر سینا ( محبوب مجاز)  -پالک 49

نقی حیدرزاده

تهران

رضا قاسمی

تهران

چنگیز پاک پور آق قلعه

تهران

راه آهن  -جوادیه  10 -متری دوم  -نبش کوچه ذاکری مهر  -پالک 167

اصغر محمدی

تهران

میدان خراسان  -میدان خاوران  -خیابان شهید ناصری  -جنب ضیاء درویش -پالک144

محسن احمدی بقا

تهران

نازی آباد  -چهار راه دخانیات  -پالک 397

مهدی دلسوز

تهران

میدان امام حسین  -خیابان دماوند  -خیابان شهید منتظری  -پالک 250

محسن الوندی

تهران

خیابان ایران  -پاساژ الماس  -پالک 8

رمضان پیروز

تهران

آریا شهر  -ستارخان  -بعد از فلكه اول  -خیابان اسدی  -پالک12و14

شعبه اول  :مهراباد جنوبی

تلفن
09122892143
02155709791
09126837624
02146011478
09125481237

شعبه دوم:جاده مخصوص کرج
خیابان جمهوری  -خیابان اسكندری جنوبی  -نرسیده به ارومیه  -جنب شرکت سایپا  -کوچه

09385781237
09194472303

خوش خویی  -واحد - 6پالک 10

09101470296
09125253432
02155138203
09351761800
02146847362
09123257035

شهر ری  -بلوار شهید کریمی  -جنب پمپ گاز گلیسیرین  -نبش خیابان شهید رحیمی  -پالک

02133632675-6

2

02133632021
فكس02133632513 :
09121173502
02133335555
09396477320
02136477320
فكس02165177320 :
09123371656
فكس02155722532 :
09127928516
02133522281

پاسداران  -میدان هروی-بلوار گلزار  -خیابان عبدی  -پالک 36

02133522280

خیابان ری  -نرسیده به سه راه امین حضور  -پاساژ محمد  -طبقه دوم  -پالک 8

02177596249
02126754824
02126754830

شعبه  :1مجیدیه شمالی  -خیابان الهیجانی شرقی  -روبروی  16متری اول  -جنب ایران گام -

09126757739

پالک 47

02122518763

شعبه  :2چهار راه عباسی  -خیابان راه پیما  -روبه روی درب آتش نشانی

فكس02155423485 :
09125300858
02155651595
فكس02155671712 :
09121788479
02133713352
فكس02133701462 :

09129351012
09125598835
02155101012
09126973440
02133332812
02133793801
02133546454
02133547198
09122506247
02144200047
02144264015

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

آدرس

مهدی مرادی

تهران

چهار دانگه  -شهرک صنعتی  -بلوار ماهر  -بلوک As10

علیرضا محالتی

تهران

خیابان بهار شیراز  -نبش خدا پرست  -پالک  - 58واحد 10

سید حمیدرضا حسینی

تهران

تلفن
09124806127

چهار راه نظام آباد  -خیابان سبالن شمالی  -خیابان محسن آزادی  -خیابان مطلب نژاد  -پالک

02155274560
02155274559
02165197994
09122362756
02177618139
09124064935

162

02188421618
09126963689

محمد عباسی

تهران

شهر ری  -بعد از میدان قیام  -جنب پل ری  -خیابان ادیب الممالک  -پالک24

02133441900

مهدی دل هنر

تهران

خیابان خاوران  -خیابان عبدالحسین شیرازی

رجبعلی رضایی

تهران

خیابان جیحون  -خیابان تیموری (شهید کاظمی نبش خیابان فیروزان)  -پالک 353

محمد مهدی نژاد اشكذری

تهران

خیابان پیروزی  -خیابان نبرد شمالی  -پالک793

مصیب محترم

تهران

خیابان پیروزی  -خیابان شكوفه  -خیابان آذرباد (ناصری)  -پالک29

علیرضا رازجو

تهران

بزرگراه نواب  -شمال به جنوب  -نرسیده به بریانک مرکز خرید نواب  -طبقه اول  -پالک 70

مهرداد علی یاری

تهران

اسالم آباد افسریه  -نبش  8متری دوم صبوری  -پالک53

ابراهیم ملكی

کهریزک

خیابان مصطفوی  -نبش کوچه گلها  -پالک84

علی حسینی

کهریزک

باقر آباد

09126096341

مصطفی شمالی

اسالمشهر

شعبه  : 1سر نوری  -خیابان رحمانی  -نبش کوچه 18

09122154641

شعبه  : 2چهار دانگه  -شهرک مطهری

02156374143
09197151550

جعفر محمدی یالقوز

اسالمشهر

02133441901
09127024541
02133001706
09393053963
02155715759
09122848798
02177984495
09126794596
09031078233
02133321247
09128305042
09198107568 -9
02166456513
09127340067

اسالمشهر 1-
صیاد سعیدی
رباط کریم 2-

واوان -بلوار امام خمینی(ره) جنب پارک شهید فهمیده  -پالک 72

09128477166
02133225306
09191360841
02156529623

09126958310
02176228079
02156176297
09195028987

شعبه  : 1زرافشان  -کوچه  - 40پالک 28

02156341874

شعبه  : 2رباط کریم  -بلوار آزادگان ( داودیه سابق)  -بین گلستان  5و - 6پالک 419

02156428087
02156359112
09126798912

صفر قربانی

اسالمشهر

20متری امام موسی کاظم(ع)  -بین فلكه آبادان و خرمشهر  -نبش کوچه 33پالک 385

حجت صادقی

اسالمشهر

محمدیه

مهدی ابراهیمی

اسالمشهر

خیابان مطهری  -ما بین کوچه  23و  - 25پالک 265

خسروی

چهاردانگه

خیابان مطهری چهادانگه  -خیابان مكتب الزهرا  -ساختمان پزشكان

علی موحدی ترزنق

بهارستان

گلستان  -خیابان باغ مهندس  -خیابان  20متری مصطفی خمینی  -خیابان مولوی  -پالک 127

سیروس نوری اصفهاباد

بهارستان

نسیم شهر 14 -متری چمران  -کوچه سجاد  -پالک326

داوود سلیمی

بهارستان

سلطان آباد  -خیابان  24متری شهید چمران  10 -متری دوم  -پالک 238

حمید بیانلو

بهارستان

نسیم شهر -خیابان دوم  -نبش کوچه انصار -پالک 249

09195844081
02156353765
فكس02156372049 :
09010581353
09122282097
02156147464
09013594197
09395990015
09196041668
02156327164
فكس02156741414 :
09353051915
02156752423
09393416157
02156331378
09127151583
02156766049

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

آدرس

محمدتقی عسكری

بهارستان

نسیم شهر  -شهرک اورین  -خیابان  18متری کازرانی  -نبش کوچه مخابرات

جلیل قربانی

بهارستان

بعد از شهرداری گلستان  -جنب بانک رفاه  -پالک 143

محمدحسین دولت خواه

مالرد

حبیب اله شجری

مالرد

مارلیک  -بلوار سه باندی  -پالک 148

عباس حسینی

پاکدشت

شهرک البرز

روح اله صادقی

پاکدشت

پشت فرمانداری  -میدان مقداد  -ضلع شرقی  -پالک60

عبداله پیرانی

پاکدشت

بلوار قمی  -پایین تر از گلشن 4

حسین شیرازی

پاکدشت

میدان آزادگان  -خیابان  20متری عالمه طباطبایی  -پالک 21

اسماعیل آزادی

رودهن

خیابان پاسداران  -بلوار الله صحرا  -مجتمع الله صحرا

محمد محرابی

دماوند

گیالوند  -بلوار شهید بهشتی  -جنب خیابان بیمارستان سوم شعبان

علی اصغر بهمنی

دماوند

خیابان دماوند  -منطقه صنعتی خرمدشت  -بین الله و سیاه سنگ  -پالک 310

میر نصرت احمدی

پرند

فاز  - 2خیابان خورشید  -روبه روی درب جنوبی شرکت عمران  -پالک  3طبقه 3

مهدی حقایقی نصرتی

شهریار

خیابان ولیعصر -خیابان ثمری  -پالک130/1

محمد قربان نصیری

شهریار

شهرک کمیته  -خیابان شهید وره زردی  -پالک 12

مهدی کاظمی

اندیشه

فاز یک  -خیابان شاهد غربی  -پالک 54/4

ایزد فرجی

پیشوا

محمد قربان رضایی

ورامین

تلفن
09123110272
09363110272
02156576144
09125779859

شعبه :1خیابان شهیدان طحانی  -نبش خیابان تقوی  -پالک 1
شعبه :2بلوار رسول اکرم(ص)  -کوچه سنگ  -پالک 23

02156334846
02156324052
فكس02156324405 :
09127378849
02165997036
09122570116
فكس02165151765 :
09373211170
09120280360
09369711271
09124918280
02136048238
فكس02134048238 :
09122768667
02136034678
09192910043
09129477945
02136035136
02136034907
فكس02136028391 :
09125209567
02176503641
09191067118
09194850085
02176342826
09125464946

میدان امام خمینی  -خیابان امام خمینی  -رو به روی داروخانه بو علی(دکتر منصور مهدیزاده) -
نبش کوچه دکتر ابراهیمی

باقر آباد  -جنب پل  15خرداد

09022022462
02176216809
09124236349
02156793866
09125103193
02165265432
09358342605
02165228531
09124158729
09126973440
02165536885
فكس02165531247 :
09191918990
09125918915
02136731246
09194746532
02136136200
02136139091

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
آدرس

نام نام خانوادگی

شهر

مهدی یحیی زاده

اردبیل

خیابان سعدی  -روبروی بازار شیخ صفی

مجتبی سبحانی

اردبیل

میدان قیام  -خیابان انقالب  -جنب گرمابه شهبازی

وحید محرم پور

گرمی

خیابان دکتر بهشتی  -روبه روی سه راهی قدیم جهاد

فرهاد آتون پریخان

بیله سوار

خیابان امام – روبه روی بانک رفاه کارگران

محسن توکلی نسب

اصفهان

منصور علیزاده

اصفهان

محسن کلباسی

اصفهان

خیابان مدرس  -حد فاصل سرچشمه و باب الدشت  -پالکـ236

ابراهیم شریفی نژادیان

نجف آباد

خیابان  17شهریور  -نرسیده به تقاطع  15خرداد مرکزی

حسناتی

نجف آباد

تلفن

استان اردبیل
09143556487
04533465947
04533465947
09141525787
04533362121
04533363131
09143546473
04532643130
09148215668
09142892260
04532820662

استان اصفهان
09131147746
خیابان هشت بهشت غربی  -ملک جنوبی  -ابتدای شیخ علی خان  -شماره 18
شعبه :1شاهین شهر  -بلوار ولیعصر
شعبه  :2برخار

شعبه ا :ویالشهر  -بلوار منتظری شرقی  -جنب اورژانس

03132653324
03132647934
09133199401
03145232600
03145405675
09131079097
03134458981
03134461891
09133312586
03142624242
09136471102

شعبه  :2خیابان بزرگ مهر

03142296340
09133220219

نبی اله مجاهدی

شهر رضا

ابتدای خیابان حافظ غربی  -مقابل تقاطع اول رو به روی پاسارگاد

09132212507

مسعود قدسی

شهر رضا

خیابان انقالب اسالمی  -کوچه  - 39روبه روی شرکت فرش

علی اصغر محمدیه

کاشان

فاز  2نازی آباد  -بلوار گلستان  -کوی میخک  13به طرف ورزشگاه

مجید کامش

کاشان

اصغر امیرخانی

مبارکه

مهران قاسمی

فوالدشهر

حسین حیدریان مقدم

بادرود

خیابان امام  -خیابان شهید پروینی  -کوچه جامی  -پالک 15

مهدی صحت

گلپایگان

خیابان امام  -روبروی پاساژ اول

نادر رضایی

داراب

خیابان سلمان فارسی  -سه راه سعدی

مصطفی زینالی خالدی

نطنز

خالد آباد  -بلوار بسیج  -نبش کوی تختی

احسان رجائی

زرین شهر

خیابان ولیعصر

علیرضا غفوری

خورزوق

بلوار ولی عصر  -روبروی بهداری

03153504178
09133222871
03213234410
09132761612
03615308045
03615426605

شعبه  : 1بلوار مطهری  -خیابان مهر
شعبه  : 2آران بیدگل
خیابان سلمان  -جنب اداره مخابرات
شعبه  :1محله  - B7خیابان ذاکر شمالی  -بازار مرکزی  -مجتمع تجاری درویش
شعبه  :2ایمانشهر -شهرک شقایق

09395579500
03155579500-5
فكس03155579505 :
09131357019
03152404525
09131647597
03152621731
09139614602
03154343702
09131719221
03157422799
03157439777
09177318746
07126248259
07153548259
09139615708
03154343770
تلفكس03154347476 :
09133345996
03152211547
03152226230
09133675870
03145465245
03145464664

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

عباس فضل آبادی

کرمان

آدرس

تلفن

استان کرمان
خیابان شهید قدوسی  -کوچه 42

09136193714
03433320767

حجت لشكری

کرمان

چهار راه نیكزاد  -مجتمع رفاهی سرو

09135833149

محمد رضا کریمی جنت آبادی

رفسنجان

خیابان شهید شریفی  -کوچه سردار جنگل  -جنب بار فروشی عسكری

09136529498

رامین صالح زاده

کرج

بلوار اصلی باغستان  -نبش خیابان  18غربی شاهین ویال

سعید هوشمند

کرج

شهرک علوی  -انتهای بلوار امام رضا(ع)  -خیابان الله اول

سعید محمد قلی

کرج

بلوار امام زاده حسن  -انتهای خیابان قلمستان

مسعود آروانی

کرج

میان جاده  -پل حیدر آباد  -خیابان نبی نجار  -مقابل کوچه قرنی

عبدالرضا صادقی هونجانی

کرج

45متری گلشهر  -خیابان بهار شرقی  -پالک 76

علی بیک محمدی

کرج

محمدرضا تشكری

مهرشهر

چهار راه فرهنگ  -روبروی منبع آب  -نبش اردیبهشت

فریبرز یساری

مهرشهر

خیابان ولیعصر  -نرسیده به خیابان طالقانی  -روبروی کوی الدن

استان البرز
09161000301
02634354388
02634318849
02634318939
09126727870
02633206490
02633204770
09125603561
02632812318
09381672779
02634506617
09125631015
02634644237
02634644517
09191273133
شعبه  : 1شاهین ویال  -میدان امام حسین  -ابتدای کوی گوهر پالک28
شعبه :2هین ویال  -میدان امام حسین  -خیابان چهلم آزادگان  ،سمت راست گوچه  2پالک 17
شعبه  :3ماهدشت  -خیابان امام  -نبش ولیعصر اول
شعبه  : 4کمالشهر  -خرم دشت  -میثم  - 2مهر 1

محمد الهی

بهرام قنبری

مشكین
دشت

مشكین
دشت

09101767867
09336050048
09336050047
02634583588
02634519083
02637311399
09122657612
02633305110
09125862803
02633307738
02633309484
09125661921

بلوار حسین  -روبروی خیابان مصطفی خمینی  -پالک100

09358341788
02636216795
09123771947
09121857942

بلوار شهید تقی پناه  -بعد از کوی نجف زاده  -پالک148

02636208653
02636207224

حسن آباد  -خیابان شهید فرجی  -سنبل  - 1فرعی اول پالک 2

امید یگانه

کمالشهر

رضا شریفی

کمالشهر

پرویز محمدی

حصارک

هشت متری اول  -کوچه همیشه بهار (نبش کوچه )

محمد مهدی مسرور

رجایی شهر

بلوار رستاخیز  -فاز  - 2بین خیابان  5و - 6پالک 164

شهرام شیروی

فردیس

فلكه سوم  11 -شرقی  -پالک 61

سعید ابراهیمیان

گرم دره

بلوار امیرکبیر  -روبه روی مسجد جامع

02636207225
09126957296
02634704163
09122613956

کمالشهر -میعاد  - 23خیابان شهید فرجی حسن آباد  -خیابان شهید فرجی  -روبروی خیابان

02634703853

مهر  -پالک 287

02634707614
02634714280
09122638593
02634606063
09123613759
02634421585
02634450776
09125674564
02636500962
02636510714
09123965023
02144582531
فكس02636120334 :

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

آدرس

ناصر رحیمی

محمد شهر

خیابان امیرکبیر  -خیابان شهید سلیمانی  -مهر6

عرفان گل محمدی

ساوجبالغ

مهدی آباد  -خیابان  22بهمن  -پالک 200

سعید شفیعی علویجه

هشتگرد

فاز  - 1بلوار ارکیده  -پالک222

حسن آذر پیرا

ایالم

میدان امام  -خیابان حافظ(رندان سابق)

حجت اله محمد پناهی

ایالم

خیابان آیت اله حیدری  -روبه روی هتل خالش  -نبش کوچه شهید نظربیگی

محمدتقی رحیم بیگی

ایالم

خیابان فردوسی  -کوچه واسطی  -جنب هتل داالهو

مرتضی جمشید نیا

ایالم

میدان شهدا  -خیابان روبابه تمالی  50 -متر پایین تر از اداره امور آب

محسن سلیم زاده

ملكشاهی

میدان شاه عباس  -خیابان فیاض بخش  -روبه روی شبكه بهداشت

امین یاسمی

دهلران

خیابان امام  -خیابان سعدی شمالی

امید محمدی نیا

دهلران

خیابان سعدی شمالی  -جنب دفتر امام جمعه

ناصر ناصری برنج آبادی

ارومیه

خیابان شهباز  -جنب دبستان رهبر

سعید معرفتی گمچی

ارومیه

فلكه آذربایجان  -بلوار سوالن

عبدالقادر رسولی

پیرانشهر

عبداله میهن پور

پیرانشهر

خیابان آزادی شرقی -جنب مسجد حاج شفیع

حسین کاک درویشی

پیرانشهر

خیابان شهید بهشتی  -روبروی پارک کودک

عباسعلی اژدری

سلماس

خیابان فردوسی  -مقابل نیروی انتظامی  -پالک 739

مهدی کاروانی

سلماس

خیابان امام  -میدان یاد بود

مجید اژدری دیلمقانی

سلماس

خیابان امام (ره)  -جنب پمپ بنزین مرزبان

شورش مولودی

سردشت

خیابان شهید صالحی

تلفن
09398303556
09102116936
02636306196
09350636373
02633205552-3
09124081636
02644264469
02644250364

استان ایالم
09183413870
08433335587
08433338972
09183421720
08436383349
09188416247
09333410101
08433353474
09183432573
09185499263
08413315103
08413315104
09183414194
09189436559
09188429296
08433726555
09189459541

استان آذربایجان غربی

شعبه  :1شین آباد  -رو به روی مسجد مال بداق
شعبه  : 2میرآباد
شعبه  : 3گردکشانه

09144402774
04432783382
09143463952
04432372888
09143448339
09141670461
09141669754
04444225376
04444228169
09143425068
04434227871
09144416604
04435243758
09143481695
04435242574
09149503650
04435223758
09144444956
04444322667

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

آدرس

امید مصطفی پور

مهاباد

میدان استقالل

صالح تاالوی

مهاباد

خیابان سرداران  -خیابان کاوه

خسرو خشتی

مهاباد

کمال عبداله پور آذر

مهاباد

خیابان جامی  -خیابان حافظ

مجید رهسپار

نقده

خیابان پاسداران یک  -سینمای قدیم بعد از مسجد صاحب الزمان

علی اقلیم

نقده

میدان پاسداران  -بلوار ولیعصر -پالک 85

محمدرئوف اعظمی

اشنویه

خیابان امام  -نرسیده به پل بازار  -پالک 105

حسین بابایی

میاندوآب

سه راهی شاهین دژ  -خیابان شهید بهشتی

محرم ثاقب بناب

تبریز

رسول منات

مراغه

ابوطالب مرادخانی

هشترود

خیابان شهید بهشتی جنوبی  -نرسیده به پل مراغه

علی علمشاهی

شبستر

خیابان پاسداران  -روبروی صندوق انصار المجاهدین  -پالک 51

یوسف حداد

عجبشیر

خیابان جهاد  -روبروی مسجد امام جعفر(ع)

وحید خدایی

ملكان

خیابان امام  -خیابان استقالل

میرعلی موسوی دیزجی

مرند

میدان امام حسین ( -ترمینال) جنب اداره بازرگانی  -پالک 57

جواد عادلی

هادی شهر

خیابان امام

محتبی راست قلم

بناب

خیابان رجایی

کاظم داوری

اسكو

سبزه میدان  -اول خیابان الفت

تورج راوندی

مراغه

خیابان  15خرداد  -جنب نان روغنی صارمی  -پالک28

حبیب اله چرامین

شهرکرد

خیابان مولوی شرقی  -بین کوچه  2و 4

جاوید مسعودی بروجنی

بروجن

خیابان آیت اله کاشانی  -روبروی بانک مهر

تلفن
09141663208

خیابان صالح الدین ایوبی شرقی  -روبروی پارکینگ شهرداری -
چهار راه مولوی  -جنب نمایشگاه گل پرست

04442241354
04442241354
09141687173
04442345497
09143444358
04442223377
فكس04442240120 :
09144428356
04442220594
09148723756
04436229201
09148543594
04435670802
04435673153
09143442374
04435627374
09144810678
04445269443

استان آذربایجان شرقی
09149167974
خیابان شهید ستارخان-خیابان قره باقی  -خیابان شهید عزتی  -روبروی سوپر مارکت صمدی -

09144129685

پالک 132

04132372546

دفتر  :خیابان کاشانی  -میدان نور
محل کار  :خیابان کاشانی  -جنب مدرسه فتوحی  -پاساژ توحید

04132672974
09144214347
04137242033
09141232160
04152625667
09143711146
04142427566
09143212191
04137623815
09141778545
دفتر04137825840 :
فكس04137826249 :
09148973190
09199866706
04142247986
09144915538
04142049054
09142368020
04137731061
09143120610
04133223312
09128444087
تلگرام09144200021 :
04137225042
تلفكس04137239265 :

استان چهارمحال بختیاری
09131835113
09140846771
03833344406
09133826528
03834223279

استان خراسان جنوبی
علیرضا روان جمجاه

فردوس
اسالمیه

09153350871
خیابان امام  -مقابل بانک ملی

05632742207
05632744581

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

آدرس

حسین تمدن

کاشمر

خیابان قائم  -روبروی قائم 19

محمد براتی

بیرجند

20متری دوم غربی  -بین نواب صفوی 12 - 10

محمد بارانی

بیرجند

خیابان مفتح  -بین مفتح 40-42

علیرضا رمضانی

بیرجند

جانی

سربیشه

عباس عرب زاده

مشهد

بزرگراه آسیایی  -سه راهی دانش  -بلوار طوس  - 79خیابان اول دست راست  -پالک 8

مهدی خادمی

مشهد

خیابان سیدی  -خیابان کوشش  - 39بین ایمان ( ) 5و ( - ) 3پالک 17

محمدحسن شریفی

مشهد

30متری طالب  -مفتح  - 10پالک 744

سید مجتبی طباطبایی فخار

مشهد

17شهریور  -بلوار چمن  -چمن  - 59بین صدوقی  18و 20

مهدی عرب

مشهد

شهرک شیرین  -خیابان پانیذ  -پانیز 5/6

محمد کلماتی

مشهد

خیابان گاز  -بلوار رسالت  -رسالت  - 36بین سرخپوش 4و  6پالک  599و 601

محمدحسین گنودی

مشهد

بلوار پیروزی  -بلوار هاشمیه  -هاشمیه ( - )4پالک 26و32

محمدرضا توسلی

تربت حیدریه

خیابان  45متری  -بلوار شهید مدرس  -نبش مدرس - 17نبش میدان دادسرای انقالب

مسعود رنجبر دیزقندی

تربت حیدریه

پل شرکت نفت

مراد پروانه

تربت حیدریه

خیابان  45متری  -خیابان مدرس 17

علی خبیر

بردسكن

چهار راه شهرک  -خیابان فجر غربی  -روبه روی انبار جوادی

جواد معینی

بردسكن

بلوار مطهری  -روبروی مرکز بهداشت

مجید طاهر نژاد

جوین

نقاب  -بعد از میدان امام حسین (ع)

مسلم عباس آبادی

جوین

خیابان ابوترابی  -پالک 35

حمید خوش اندام

آزاد شهر

بلوار سید رضی  - 35پالک 225

خسرو وهابی

سبزوار

خیابان  24متری  -انقالب  -روبروی مدرسه شریعتی

تلفن
09151328912

شعبه  : 1مهرشهر  -خیابان حافظ شرقی  -پالک 20
شعبه  : 2بلوار معلم  -میدان هفت تیر  -ضلع شمال غربی
خدمات فنی سربیشه

05155223855
05155228723
09153610243
05632405280
09151642107
05632420088
09157202950
09151608536
تلفكس05632301320 :
09159617605

استان خراسان رضوی
09155150881
05136661933
05136576887
05136578031
09159176485
09015837252
05133895825
09153771646
05132707500
09152031683
05133662458
فكس05133662458 :
09395555882
09150099439
05133752321
05133752322
فكس05133767250:
09353790856
09154162470
05132701887
05132709319
09131554064
05138831057
09153328043
05152315840
09158313848
05152310911
05152311877
09151327477
05152313477
09156498395
05155430652
09151360281
05155420281
09355367577
09159718966
05145221336
09159252326
09303621655
09145813385
09153035983
05136036001
05136036025
09155715808
09305007889
05144225855

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

آدرس

حسن نویدی

فریمان

خیابان امام خمینی ( - )24پالک 79

مهدی اکبرزاده

اسفراین

محمدرضا کهن سال

اسفراین

تلفن
09153236609
05134626831
05134626382

استان خراسان شمالی
09153728019

خیابان امام رضا  -نبش امام رضا ( - ) 39پالک 743
شعبه :1خیابان سپاه  - 21روبه روی نانوایی

05837226584
05837226582
09151749522

شعبه دوم :پارک آذری  -میدان مادر  -خیابان نادر 4

05857232040
09151840664

علی الهی

بجنورد

بزرگراه مدرس  -بین چهار راه خوشی و قیام  -پالک 737

05832223642

آرمان مكرمی

بجنورد

خیابان نادر  -روبروی پارک  -نبش کوچه دقیقی

غالمرضا میرزا نجفی

زنجان

خیابان سعدی شمالی  -روبروی بیمارستان ارتش  -پالک 108

علی عینی

طارم

درآم  -جنب شرکت تعاونی مصرف شهر و روستا

زین العابدین محمدی

طارم

شهر چورزق  -خیابان امام خمینی (ره)

میثم ستاری

بیجار

میدان طالقانی  -خیابان توحید جنوبی  -نرسیده به تاالر آبگینه

خلیل شیدایی

سمنان

میدان نماز  -کوچه رضوان دوم  -جنب مسجدالرضا

علیرضا قربانی

گرمسار

خیابان تختی  -نبش کوچه دوم شرقی

محمدجعفر صفی اله

گرمسار

آرادان  -میدان امام  -خیابان شهید مطهری

محمدرضا جلدکار

گرمسار

خیابان شهید چمران

سید هادی حسینی

شاهرود

خیابان تهران  -نرسیده به چهار راه نادر -ساختمان جنت

علی اکبر کالته مالیی

شاهرود

ابتدای خیابان تهران  -نوین قطعات  -پالک 74

محمودرضا نادری

آرادان

میدان انقالب  -پاساژ رنجبر

مسعود شایان مهر

زاهدان

16متری مدنی  -حد فاصل مدنی 15-13

عباسعلی رضایی

زاهدان

مولوی  -حسین بر  - 18پالک 48

گزمه

زابل

زابل

یوسف رضایی

شیراز

فیروز آباد  -بلوار شهید ویسی سمت چپ

عزیزاله نوران پوش

شیراز

بلوار ارتش  -خیابان زائری  -جنب تاکسی صدف

محمد سجادی

شیراز

شهرک گلستان  -بلوار دهخدا  -کوچه  - 12پالک 246

05832221055
09158862674
05832238440

استان زنجان
09196100050
034311020
09193421400
02433883807
09124410125
02432863567
09186693007
09363709997
08724225607

استان سمنان
09123311034
09122310852
02333436455
09126094582
09196094572
02334238966
02334238977
09123320578
02334543133
09124321300
02334225727
09125731710
02332243842
09121733148
02332220158
فكس02332234295 :
09121400974
تلفكس02334543356 :

استان سیستان و بلوچستان
09157452767
05433423213
09153405207
05433217529
09151444804

استان فارس
09171387884
07138733943
09173068500
09171178885
07137368885
09177150397
07136221443

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

علی محمد تزن

شیراز

جانعلی شریفی

نورآباد
ممسنی

آدرس
خیابان شیشه گری  -روبه روی مسجد حسن علی  -نبش کوچه . 21
شهرک گلستان  -خیابان شیشه گری  -جنب بانک صادرات  -بلوار دهخدا  52پالک 428-1
خیابان هفت تیر -روبروی خودرو غالمی

روح اله خسروی

کازرون

خیابان امام رضا(ع)  -مقابل مسجد امام رضا (ع)

بهرام طاهریان

بردسكن

خیابان فرج شرقی  -روبروی بازار

محسن عاشوری

نیریز

خیابان ابوذر  -خدمات تخصصی محسن

فرامرز جهانبخش

قزوین

شهرک مینودر  -فلكه دهخدا

علی اصغر دوستی

قزوین

خیابان راه آهن  -جنب کوچه جلیلی  -روبروی کارخانه کشمش پاوه  -پالک 197

مرتضی کدخدازاده

قزوین

خیابان امام خمینی -خیابان تبریز  -پایین تر از قاقازان  -مجتمع آذربایجانی  -پالک76

قاسم اسالمی

قزوین

شهرک مینودر  -فلكه دهخدا  -بازارچه مروارید

محمدحسن پویان

قزوین

خیابان پادگان  -نبش کوچه شهید کارتاب

حسین مالیی شهرستانكی

قزوین

خیابان باغ دبیر  -نرسیده به آتشنشانی

محمدنقی جهانی مهر

قزوین

شهرک حاللیه  -خیابان چمران  -روبه روی بهار 4

محسن دوستی شهرستانكی

قزوین

ابتدای خیابان راه آهن  -جنب آب انار سردار  -روبروی فروشگاه بسیجیان

حسن محمدی آقا بابایی

قزوین

خیابان سعدی  -جنب داروخانه دکتر قمری

کاظم طاهرخانی

تاکستان

بلوار دکتر بهشتی  -نبش خیابان کاشی

امید طاهرخانی

تاکستان

خیابان عالمه امینی  -جنب نانوایی لواشی  -پالک 5

تیمور جمعی جیرنده

آبیک

بلوار امام خمینی (ره)  -خیابان عارف شرقی  -روبه روی کوچه شهید قره باغی

سجاد صبوری فرد

آبیک

بلوار امام خمینی (ره)  -سیم پیچی صبوری

اکبر محمدی شهرستانكی

بوئین زهرا

خیابان پاسداران  -روبه روی کمیته امداد  -پالک 55

محمد ذبیحی

محمدیه

گلسار یكم  -روبه روی هایپر مارکت

امیر ایرانخواه

اقبالیه

بلوار امام خمینی  -خیابان امام رضا  -پالک  - 502روبروی پردیس537-68

تلفن
09367202263
07137376378
07136206029
09171244736
07142526135
09173241359
07142223406
09153321042
05155222727
09177321585
07153838897

استان قزوین
09129495652
09192817030
09378224035
02833788343
09126823776
02833557405
02833570878
09100890920
02833344370
02833241933
09121817512
02833783676
09125817502
02833340827
09192841890
02833576727
09191826404
02833421214
02833413220
09126816748
02833579699
09127875167
09191843283
02833325529
09126823685
02835225261
02835227638
09127890017
09381100164
09105840017
02835247205
09192853712
02832895045
09124814021
02832825345
09127865671
02834228167
09127853833
09127852435
02832577514
09122819587
09125820705
09195986758
02833426790
حمید تقی زاده

شهر صنعتی
البرز و الوند

خیابان ولیعصر -پالک 160

استان قم

02833427614
09191820744
02832225583

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

آدرس

محمدعلی رحیمی

قم

بلوار محمد امین (ص)  -بلوار جمهوری  -پالک 18

حسن محمودی

قم

میدان توحید  -خیابان جواداالئمه  -نبش کوچه 13

مرتضی حبیبیان

قم

30متری هنرستان -خیابان بسیج  -کوی بسیج  - 25جنب پالک 19

علیرضا موسوی

قم

خیابان امام 30 -متری کیوانفر  -بین کوچه  6و  - 8پالک 601

هوشنگ بهمنی

سنندج

خیابان انقالب  -جنب آسیاب فرزانه

محمد صالحی

بانه

سه راهی بویین  -پایین تر از مسجد اصحاب

کمال گل محمدی

بانه

خیابان امام  -روبروی اداره برق

حسن امینی

بوکان

خیابان انقالب  -کوچه نارین  -جنب مسجد جامع

لقمان اسفندیاری

سقز

بلوار کردستان  -رو به روی ترمینال بوکان  -جنب زیرگذر جدیدی  -جنب مدرسه صداقت

علی فعله گری

قروه

خیابان تختی  -روبروی تربیت بدنی

فاتح رضایی

روانسر

سه راه شهرک  -جنب فروشگاه رضایی

بختیار ویسی

پاوه

بهروزساطورزن

کرمانشاه

خیابان کارگر  -کوچه یزدانفر -فرعی چهارم(شهید عباس فیضی)  -پالک 3

جمشید صالحی

کرمانشاه

بلوار شهید شیرودی ( -طاق بستان) بریدگی مراد حاصل  -بین کوی  125و 126

علیرضا پیردهقان

کرمانشاه

میدان جوانشیر  -مقابل گرمابه آینه

امید پاریاد

کرمانشاه

شهرک پرواز  -خیابان یاس  -بلوار شهید عاصمی

دامون قادری

کرمانشاه

مسكن  -جاده قدیم تهران  -پالک 82

رضا محبی

کرمانشاه

خیابان بنت الهدی  -به طرف راهنمایی و رانندگی

محمد خدابنده لو

کرمانشاه

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی  -روبه روی نان روغنی پزی جمشیدی -پالک77

تلفن
09121053798
02532932733
09127501044
02538812525
02538909753
09127473265
02537734544
09125526828
02536800319

استان کردستان
09183730122
08733235581
09144013701
08734266622
09187862248
08734264105
09149811084
04446223675
09188752401
08736273891
فكس08736273892 :
09188713353
08735228082
09188596323

خیابان  26مرداد  -روبروی بانک ملت  -جنب نمایندگی مجاز پارس  -پاک شوما  -آزمایش و

08346526969
09188884061

امرسان

08347228124

استان کرمانشاه
09189271262
09358225954
09182891002
08348251457
08348226973
09188599281
08334223602
09183310134
09181312619
08337275455
08337220716
08337285757
08337229567
09183368929
09378224035
08334326597
09183301033
08344296499
09188552187
09188371228
08338253593
فكس08338253593 :
09188301645
09389558101
08337234937
08337293949

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
تلفن

نام نام خانوادگی

شهر

آدرس

حسین عزیزی

کرمانشاه

خیابان شریعتی  -رو به روی دبیرستان جالل آل احمد

شهرام یاری جانی

سر پل ذهاب

خیابان مسجد صاحب الزمان  -مقابل پاساژ جانبازان  -پالک 41

یونس فتحی

سر پل ذهاب

خیابان امام (ره)  -باالتر از اداره مخابرات  -روبروی فروشگاه اتكا

کریم پاالنی جافی

جوانرود

خیابان حمزه  -روبروی بانک رفاه کارگران

باهر ویسی

جوانرود

خیابان  22بهمن  -باالتر از اداره ثبت اسناد

خدارضا رضایی

هرسین

چهار راه انقالب  -خیابان واحدی

سید بهمن رضایی نژاد

هرسین

چهار راه انقالب  -خیابان واحدی  -روبروی اداره آب

اردشیر قزوینه

صحنه

خیابان شهید رستمی

مسعود دانشخواه

کنگاور

میدان استقالل  -خیابان رحمتی زاده  -جنب قصابی نعمتی

حمیدرضا پیشوایی علوی

سنقر

سنقر کلیایی  -خیابان عالمه طباطبائی

جواد شیخ محمدی

اسالم آباد

خیابان شهید مفتح  -کوی بازار  22بهمن

مسعود الیاسی زاده

خرم آباد

فاز یک کیو  -هنر یازدهم  -خیابان شهید صحرایی

عبدالمحمود خیرالهی

خرم آباد

دره گرم ( گلستان )10

سعید گودرزی

بروجرد

خیابان بهارستان  -روبروی خیابان داور  -پالک 237

مهدی گودرزی

بروجرد

مسعود آسترکی

دورود

خیابان 30متری  -پایین تر از استادیوم تختی  -نبش فیض 14

ایوب دارابیان مرادآبادی

نورآباد

خیابان شهید رجایی  -رو به روی بنیاد شهید

09166608481

سید جعفر هاشمی

الیگودرز

خیابان حالل احمر  -روبه روی اداره مخابرات

09166664596

فرشاد خانی پور

رومشكان

چغابل

چنگیز مهدینیایی

کوهدشت

کوهدشت  -میدان فرمانداری  -خیابان سمیه

یحیی ترکارانی

پلدختر

خیابان حافظ

09183316297
09125093101
08337227576
08337212200
فكس08337291716 :
09183340068
08342222551
08342226958
09189353454
08342225460
09183327930
09187328002
08346231441
09188886322
08346231412
09188598043
08343231696
08345131696
09183314957
09396394957
08345128187
09188371932
08348308846
08348320912
09188376852
08348227164
فكس08348229140 :
09188374464
08348433188
09188308025
08345221335

استان لرستان

انتهای خیابان طالقانی  -میدان بسیج  -بلوار مطهری  -روبروی مسجد امام محمدباقر (ع) -
جنب صنایع چوب

09166617830
06633238280
09198954690
06633226845
09166658082
06642604168
09163655358
09393881174
06642467830
09167473315
06643214000

09165672580
06632652580
09163602659
06632627006
06632628006
09163632697
06632224588

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

آدرس

تلفن

نورالدین کرم نژاد کرم اله

الشتر

خیابان کاشانی  -نبش خیابان کیهان

09165489658

جهان نور سلطان نژاد

چالوس

روح اله سیفی

آمل

رضا احمدلو

اراک

میدان انقالب  20 -متری شهدای صفری  -روبه روی کوچه حبیبی

محمد حسین فراهانی

اراک

خیابان آیت اله غفاری  -چهار راه الزهرا پالک 852

عباس احمدی

اراک

مهدی هداوند

خمین

میدان مدرس  -خیابان شهید شمسی  -پالک93

احمد رضا بابایی

محالت

کوی بعثت -خیابان شهید خوشبخت  -پالک 53

حمزه علی زارعی

همدان

شهرک الوند  -کوچه الله  - 1مغازه 5

احمد غفاری

همدان

کوی خضر  -ایستگاه اتوبوس  30 -متری شهید مدنی  -پالک 71

محمدرضا ظرافتی افخم

همدان

خیابان شهدا  -بلوار آیت اله تالهی (جوالن)  -روبه روی مرکز بهداشت

بهرام منیعی

تویسرکان

خیابان شهید باهنر

امیر بیات

تویسرکان

خیابان حافظ شرقی  -روبه روی کوچه باغوار

سید مهدی مصطفوی

تویسرکان

کوچه باغوار

امیر محنتی

الله جین

خیابان امام  -خیابان فرعی  15خرداد

علی اسكندری

مالیر

میدان امام زاده عبداهلل  -اول شهید تاجوک

مصطفی فریدونی

نهاوند

بلوار مهدیه  -بین گلستان  2و 3

رضا نقوی

فامنین

خیابان 24متری هواشناسی  -روبروی آموزشگاه رانندگی

استان مازندران
مرزن آباد  -خیابان آیت اله طالقانی
دفتر  :خیابان طائب آملی دریایی 15
شعبه  : 1خیابان نور  -فجر 42
شعبه  : 2چمستان  -عبدل آباد

09113926498
01152652697-8
09111274900
01144299314
01144299314
فكس01144297394 :

استان مرکزی
09188488242
08632771900
09188641439
09184231439
08632275743
08634453934
09189620541
شعبه  :1انتهای خیابان حاج باشی  -کوچه تیموری

09109149101

شعبه  :2خیابان رودکی  -بعد از پاساژ روز  -انتهای کوچه امیری

09189620512
08632219205 - 6
09181651637
08646331246
09126182604

استان همدان
09188159174
08134251280
09183137937
08132676068
09188157735
08132656003
08132657008
09183520065
08134926577
09187070208
08134942551
09188528110
08134928858
09183077320
08134527958
09183519147
08132219420
09127630627
08133243244
08133239299
09188195376
08136825315
08136827626

لیست نمایندگان شرکت سوالن سبز سال 1400
نام نام خانوادگی

شهر

آدرس

هادی نصرتی کماالن

بهار

خیابان امام  -نرسیده به چهارراه فرهنگ

سعید دهقان منشادی

یزد

خیابان سید گل سرخ  -خیابان شهید مدنی  -خیابان  12متری جمالزاده  -پالک 196

سیدجالل صبوحی

یزد

بلوار جمهوری  -کوچه شرقی  -فاز  1بسیجیان

کاظم دهقان منكابادی

یزد

بلوار دهه فجر  -کوچه دبستان ساقی  -نبش کوچه  57فجر

علی محمد زارع بیدکی

مهریز

خیابان سید مصطفی خمینی  -باالتر از سپاه

مهدی احمدی فر

میبد

خیابان گلدانه  -بلوار رسالت  -جنب بوستان4

محمد باقر سلیقه

خوزستان

اهواز  -منازل گروه ملی بلوار صنایع  -خیابان صنعت  -پالک 120

حسن چنانی

شوش دانیال

خیابان شهید بهشتی  -تقاطع آزادی

تلفن
09188169327
08134508718

استان یزد
09132584486
09135219340
03536215960
09132512173
03535242171
09138513811
03536204550
09133557873
03525228507
03532529872
09352621791
03532339717

استان خوزستان
09168996065
09163408493
09378542483

