
شماره تلفننام شهراستانکد نمایندگینام نمایندگینام شرکتردیف
(1)شماره موبایل 

(مدیر نمایندگی)

(2)شماره موبایل

(پرسنل نمایندگی)
آدرسآدرس ایمیل نمایندگی

نمایندگی 

مشترک با سایر 

شرکت ها

نمایندگیساعات کاری

040سید احمد کاظمیدفتر  فروش کارخانه1
آذربایجان 

شرقی
041324661270914999504909147702804S_TBZ.041@rakhshkhodro.comتبریز

-بعد از پلیس راه تبریز مرند-تبریز

خیابان -شهرک سرمایه گذاری خارجی

 شرکت رخش خودرو دیزل3آسیا 

15 الی 8....
نمایندگی فروش و خدمات 

پس از فروش

09057191713S_THR.020@rakhshkhodro.com......88544390-021تهرانتهران020آرش اسالمیلیزینگ خودرو غدیر2

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، 

کد پستی - 3کوچه یازدهم، پالک 

1587746811

نمایندگی فروش18الی 8....

3
شرکت محک موتور 

آذربایجان
32720085-044ارومیه آذربایجان غربی044اکبر جوانمنش

09141414629

09143303901
09144850070S_URM.044@rakhshkhodro.com

ارومیه، جاده سلماس، روبروی دانشگاه آزاد 

اسالمی
18الی 8کرمان خودرو

نمایندگی فروش و خدمات 

پس از فروش

S_ADB.045@rakhshkhodro.com......3381124109143542851-045اردبیلاردبیل045محمود باباییبابایی4
اردبیل، خیابان جام جم، بعد از فلکه آزادگان، 

جنب شرکت جهان سرنگ
17الی8گواه

نمایندگی فروش و خدمات 

پس از فروش

3416800009127641421-026کرجالبرز026احمد غالمیستاره پارسیان جهان5
09121691831

09125675731
S_KRJ.026@rakhshkhodro.com

روبه - کرج ،کمال شهر ، جنب باسکول جامع 

روی طغرل
16الی8گواه

نمایندگی فروش و خدمات 

پس از فروش

37419497-071شیرازفارس070بهرام رئیسیرئیسی6
09171114140

09178405220  S_SYZ.070@rakhshkhodro.com
-شیراز ، بلوار خلیج فارس ، بعد از پل کمربندی 

 شهرک نمایشگاه شیراز
18الی8آریا دیزل

نمایندگی فروش و خدمات 

پس از فروش

09111722156S_GBK.010@rakhshkhodro.com 209111722161-33388401-017گنبد کاووسگلستان010علی شجاعی        شجاعی      7
گلستان، شهر گنبد کاووس، بزرگراه شهید 

اسودی، روبه روی صندوق های کامیون داران
17الی 8گواه

نمایندگی فروش و خدمات 

پس از فروش

یزدیزد035شریفی زاد- خالوئی خالوئی و شریفی زاد8
شریفی 09136701512

خالویی 09133936289
......S_YZِD.035@rakhshkhodro.com

یزد، صفائیه، مهرآوران، بلوار شهیدان، انتظاری، 

411، واحد 3مجتمع فرهنگ
17الی8کرمان دیزل

نمایندگی فروش و خدمات 

پس از فروش

مالمحمد کریمی9
مصطفی مال محمد 

کریمی
334402070912151857209125511684S_QOM.025@rakhshkhodro.com-025قمقم025

 جاده قدیم به کاشان، روبه روی 7قم، کیلومتر 

شهرک سنگبری، خیابان امیرکبیر
17الی8گواه

نمایندگی فروش و خدمات 

پس از فروش

3392411109151103410S_MHD.051@rakhshkhodro.com-051مشهدخراسان رضوی050تاجیکتاجیک10

مشهد، رباط طرق، خیابان ابریشم، بین ابریشم 

: کد پستی- ، نمایشگاه کامیون موالنا7 و 5

9163911197

نمایندگی فروش و خدمات 

پس از فروش

:تاریخ تنظیم                         شرکت رخش خودرو دیزل          

1401/11/04                 واحد بازاریابی و فروش 

اطالعات نمایندگی های  فروش و خدمات پس از فروش شرکت رخش خودرو دیزل
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