
نام مدیر مسوؤلنام نمایندگی/عاملیترناعاملیتنمایندگی

55250473-021تقی حاجی حسنیحاجی حسنی__2تهران1
جاده ساوه -  شهرك کامیون داران-  فاز یک پالك 0912-28601535525848811 تهران - کیلومتر 10

56368648-021یارولی مومیوندمومیوند__3تهران2
خیابان آیت اله سعیدي،نرسیده به میدان نماز اسالمشهر، نبش خیابان سوسنگرد 0912-112540256368647

تهران -  جاده مخصوص کرج کیلومتر 154498751119الی 44987510-021محمد حسین مهديشرکت رنا**_16تهران3

56867201-021رضا سودبرسودبر630_59تهران4
نبش خیابان رینگ کار0912-136317856867210 کیلومتر بعد از سه راه آدران – 2 تهران - جاده ساوه –

44335515-021میثم شفقیشفقی__124تهران5
طبقه 2،واحد0912-2730499443513076 نبش کوچه یاس،پالك16 ضلع جنوب غربی فلکه دوم – شهران – تهران –

55249898-021ایرج بختیاري قلعهبختیاري__159تهران6
جاده ساوه -  شهرك کامیون داران-  فاز یک -  بلوار پیامبر -  پالك 0912-11623415524233331 تهران-  کیلومتر 10

8-55265747-021علیرضا شوقیشوقی__171تهران7
کیلومتر 10جاده ساوه -  شهرك کامیون داران -  فاز یک -  خیابان والیت -  پالك0912-24045845526574930 تهران –

55252526-021یاسر کاکلیانکاکلیان__182تهران8
خیابان والیت- پالك0912-12308775525161714 فازیک – شهرك کامیون داران – جاده ساوه – کیلومتر10 تهران –

88985525-021علی زارعیشرکت لیزینگ پارسیان_195_تهران9
پالك021-889855328896383616 نبش نادري – بلوار کشاورز – تهران –

55252000-021رضا مالمیرزائیمالمیرزائی__202تهران10
تهران-جاده ساوه -نرسیده به میدان نماز -شهرك نمایشگاه کامیون -خیابان والیت -پالك 0913-11814845525061812

- طبقه 87241030872410634-021میر فیض فالحواسپاري ملت_221_تهران11 پالك  22 تهران -  میدان آرژانتین -  ابتداي خیابان بخارست-  کوچه 19

میثم شفقی و شفقی و نجفی __237تهران12
وحید نجفی رازلیقی

021-55278655
0912-2730499
0912-1959468

جاده ساوه -  شهرك کامیون داران-  ابتداي بلوار موسی بن جعفر پالك 5527865710 تهران- کیلومتر 10

55273533-021محمد صادق رضیرضی_239_تهران13
مجتمع پایتخت0912-823920055256855 جاده ساوه -  چهاردانگه-  نرسیده به شاتره – تهران-  کیلومتر 8

طبقه سوم واحد 8894777288943633303-021حسین مراد حیدريشرکت بهار روب تهران_245_تهران14 روبروي سفارت عراق ساختمان 637 تهران-میدان ولیعصر –

22863981-021بابک ابراهیمی نیاابراهیمی نیا_266_تهران15
اتو خندان0912-111688222865737 تهران ،خیابان شریعتی ، باالتر از پل سید خندان ، پالك 911

مشخصات نمایندگی/ عاملیت کد

تهران

فهرست نمایندگی هاي فروش و عاملیت هاي بازاریابی  فروش شرکت سایپا دیزل                                                 تاریخ درج آخرین تغییرات 96/11/21

فاکس مشخصات نمایندگی/ عاملیتکد آدرسردیفردیف تلفنشهرستاناستان



نام مدیر مسوؤلنام نمایندگي/عاملیترناعاملیتنمایندگي

32861380-026سیاوش شهرستانیشهرستانی__63کرج16
جنب پارك نیلوفر0912-264838132861384 ضلع شمالی اتوبان – کرج انتهاي خیابان ساسانی –

92108273-026محمد رضا اکبريشرکت ایران کاوه سایپا__154کرج17
اتوبان کرج به قزوین نرسیده به پل کردان انتهاي بلوار کاوش  جنب سوپا026-921082709208269 کیلومتر 8

32816009-026عیوضعلی محبیمحبی__165کرج18
کرج -  اتوبان قزوین به تهران -  بین ورودي محمدشهر و خروجی میدان استاندارد0912-169125532821568

44525394-026احسان شیر خانیشیرخانی716_216هشتگرد19
هشتگرد-جاده قدیم هشتگرد به کرج - منطقه تهراندشت روبروي شرکت چینه0912361183544525394

جواد صرافانصرافان__7اصفهان20
031-37416631-3

0913-1180371
0913-3181670

نرسیده به پل هوایی کلیشاد جنب سایپا یدك37416190 جاده ذوب آهن – اصفهان -  کیلومتر 6

33863322-031منصور حمولهحمولهــ115اصفهان21
حموله0913118377733853033 نمایندگی 115 اصفهان -  شاهپور جدید -  انتهاي خ امیرکبیر -  سمت چپ -

عزت اهللا شرافتشرافت__120اصفهان22
031-33878888
0912-5553636
0913-1190521

اصفهان -  شاهپور جدید -  ابتداي خیابان  امیرکبیر -   جنب بانک ملت33873333

الیاس اسدي اسدي و صناعی617_209اصفهان23
و جواد صناعی

031-33807280-6
0913-1196553
0913-1131391

جاده تهران- روبروي شهرك منتظري33807280 کیلومتر 3 اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی –

9-33878188-031مهدي کاشیانکاشیان__230اصفهان24
جنب نمایندگی سیبا موتور0913-118451533878187 – شهرك نمایشگاهی- فاز 1 شاهپور جدید – اصفهان –

33877900-031شهرام آخوندي خرزوقیآخوندي__254اصفهان25
اصفهان، شاهپور جدید،بلوار عطاالملک0913118816533877901

2-53287181-031شهرام شوقیشوقی__99شهرضا26
جاده شیراز -  مجتمع صنایع کارگاهی امیرکبیر -  انتهاي فاز 0913-1211639532871831 شهرضا  -  کیلومتر 1

17-53287113-031غالمرضا دهقان زاددهقان زاد701_198شهرضا27
فاز یک -  جنب زائر سراي امام رضا (ع)0913-119963953287112 جاده شیراز -  مجتمع صنایع کارگاهی امیرکبیر –  شهرضا - کیلومتر1

45836918-031مجید توسلتوسل__127برخوار28
کیلومتر 0913-2146213458369197 شهرستان برخوار-  منطقه صنعتی دولت آباد-  بلوار امام خمینی –

52270400-031علی بیاتیبیاتی__131زرین شهر29
اصفهان، شهرستان زرین شهر ، بعد از پل زاینده رود ، نرسیده به میدان وحدت0913-134187152270700

اصفهان

فاكستلفن

البرز

آدرس مشخصات نمایندگي/ عاملیتكدشھرستاناستان



نام مدیر مسوؤلنام نمایندگي/عاملیترناعاملیتنمایندگي

پرتوي و کنعانپور197_76اردبیل30
مقصود پرتوي

لطفعلی کنعانپور

045-33813456
045-33816529
0914-1512276
0914-1518807

اردبیل - خیابان جام جم جنب سردخانه33814051

محمد محمدي گللومحمدي گللو706_205اردبیل31
045-33811412
0914-3520117
0914-1511283

روبروي پمپ بنزین گیالنده جنب شرکت بهپخش33814892 بزرگراه شهید دادمان) اردبیل -کیلومتر6جادة آستارا(

7-33822226-045رجب بیگ زاده سامیانبیگ زاده سامیان__246اردبیل32
اردبیل ، خیابان جام جم ، روبروي صدا و سیما،جنب نمایشگاه محبوب0914-151838733822228

ایرج رجبیرجبی691_135ایالمایالم33
084-32251132
084-32251830

09188411313
- روبروي نیروگاه برق هفت چشمه32251831 ایالم- جاده ایالم کرمانشاه کیلومتر3

علی امینی سابقامینی سابق625_26تبریز34
041-32862063

041-32862061-3
0914-1160180

نرسیده به پلیس راه32878441 مرند -   تبریز  -   اول جاده

2-34326841-041پرویز افتخار نژادشرکت ناوگان گستر آذر پارت730_217تبریز35
باالتراز شرکت  ایران خودروتبریز  - اول سه راهی ممقان0914-115771434326840 – تبریز  -جاده تبریز  به آذر شهر کیلومتر 35

32424909-041جمشید مهدي خطیبیمهدي خطیبی721_234تبریز36
- بعد از پلیس راه تبریز ، صوفیان0914-304735932424909 کیلومتر 5 تبریز –

صمد حسنی یامچی و حسنی و نیک مهر189_22مرند37
احمد نیک مهر

041-42226232
0914-1911059
0914-1157996

جاده مرند به  بازرگان42226230 مرند - کیلومتر 2

42227256-041ولی حسین زادهشرکت یکتا ترابر آسان_200_مرند38
مرند -  ابتداي جاده بازرگان -  بعد از سه راه پادگان0914-191124542226001

45228181-044علیرضا یزدانییزدانی626_74میاندواب39
میاندوآب -   بلوار شهید زنده دل بعد از کوي بهی0914-181019945226600

یعقوب اشرفی مهراشرفی مهر725_251ارومیه40
044-32385464

0914-1410240
0914-1416144

ارومیه-کمربندي خاتم االنبیاء-باالتر از مجتمع نمایشگاههاي اتومبیل .200متر مانده به بلوار دریا-دست راست (جنب مرکز معاینات فتی 32385460
سبک و سنگین اشرفی مهر)

36454287-044سلطانعلی غریبهغریبه635_104خوي41
خوي -  سعد آباد -  روبروي کارخانه قند0914-161268336450683

35223938-044ذولفعلی کامران سرنقیسرنقی__107سلماس 42
سلماس -  فلکه کمربندي -  اول جاده تبریز0914-349903935223937

علی و رحمان صفري__262نقده43
صفري

04435634270-71
09143436429
09141438354

جاده تهران - نرسیده به پلیس راه35443656 نقده - کیلومتر 2

اردبیل

استان

آذربایجان 
غربی

آدرس

آذربایجان 
شرقی

شھرستان
مشخصات نمایندگي/ عاملیتكد

فاكستلفن



نام مدیر مسوؤلنام نمایندگي/عاملیترناعاملیتنمایندگي

4-33422602-077احمد رایانیرایانی__111بوشهربوشهر44
بوشهر -  اتوبان خلیج فارس شهر چغادك جنب شهرداري0917-772729433422104

7-33925996-051محمد ابراهیم آزمونآزمون__8مشهد45
روبروي بانک صادرات-  جنب بانک کشاورزي -  پالك 0915-11509173392064276 مشهد-  شهرك صنعتی طرق -  خیابان کارآفرین –

7-33926005-051یداهللا پور اصغر عربیعربی633_29مشهد46
سردخانه-  خیابان  بانک رفاه0915-115521533924043 جاده مشهد-  ابتداي جاده نیشابور -

9-33811008-051سید حسین نجفینجفی140_40مشهد47
جنب پادگان قدس0915-115323433811299 مشهد -   ابنداء جاده نیشابور  -   بعد از شهرك ابوذر –

محمد ابراهیم پورشرکت خدماتی یزدانمهر638_185تربت حیدریه48
051-52294888
0915-3310703
0915-1116597

مقابل پمپ بنزین ولیعصر52293313 جاده مشهد – کیلومتر 5 تربت حیدریه –

1-47212800-051محمود باباییبابایی_225_قوچان49
ضلع شمالی بلوار امام رضا جنب تراکتور سازي سعید0915-581097347212804 بعد از میدان ورزش – قوچان –

حسین زارعی صالح آبادزارعی صالح آباد734_253سبزوار50
051-44440705
051-4456150-1
0915-5714739

سبزوار،کمربندي شهرك صنعتی خاوران ، جنب شرکت گواه سابق44440705

51
خراسان
جنوبی

32321902-056عبداهللا یوسفییوسفی672_87بیرجند
روبروي پمپ بنزین به سمت مشهد0915-161130732229191 سه راهی اسدیه –  - بیـرجـند 

شرکت تالشگران صنعت 698_176اهواز52
6-34427772-061عادل حمیدخودرو آسیا

روبروي شرکت گاز مارون0916-118727134427774 برومی ) جاده اهواز به ماهشهر ( 10 اهواز -  کیلومتر

پالك 889447448894150351-021صادق فرج پورشرکت نفت و گاز مارین__264اهواز53 -  خیابان 20 اهواز -  کیانپارس

43527060-061اردشیر بهبهانیبهبهانی170_108رامهرمز54
بلوار آیت اله بهبهانی-  جنب اداره تعاونی روستایی0912-12608854352646 رامهرمز- خیابان ولیعصر(عج)-  میدان توحید –

52820023-061حسین بازار نويبازار نوي__260بهبهان55
بهبهان-جاده کمربندي شیراز-بعد از فلکه امام حسین0916-171023552820024

33554275-024علی کریمیکریمی__102زنجان56
کمربندي جنوبی –جنب باسکول فجر0912-141117333554274 زنجان –

35621474-024مهدي مقدممقدم_258_صائین قلعه57
شهرستان صائین قلعه ، جاده ترانزیت ، نرسیده به میدان امام حسین 0912-542445235621473

خراسان 
رضوي

زنجان

خوزستان

فاكس تلفن
كد

آدرس
مشخصات نمایندگي/ عاملیت

شھرستاناستان



نام مدیر مسوؤلنام نمایندگي/عاملیترناعاملیتنمایندگي

58
سیستان و 
32-37212230-054سوالی دهانیدهانی__235ایرانشهربلوچستان

جاده بمپور روبروي بیمارستان ایران0912-161372937212040 ایرانشهر،کیلومتر 4

5-38324534-071ابراهیم امیدوارامیدوار173_6شیراز59
نرسیده به پلیس راه0917-117546238426121  - شیراز -  بلوار امیرکبیر

2278494-0711غالمعباس میرزاخانیمیرزاخانی__84شیراز60
شیراز  -   ابتداي بلوار هفت تنان - ورودي دروازه قرآن0917-71762033374188

سید عابدین سجادیانسجادیان__145شیراز61
0917-7118285

شیراز-  بلوار خلیج فارس -  روبروي درب پادگان ولیعصر091700081042143853253

شیراز -  بلوار خلیج فارس- روبروي پاسگاه پلیس راه -  نرسیده به پل فسا0917117744837207719مهدي زارعشرکت ارم خودرو عرفان__218شیراز62

37743980-071رضا علی چراغیچراغی__265شیراز63
شیراز -  بلوار خلیج فارس- روبروي شهرك شهروز شهر0917-118164037743980

43327670-071غالمعباس میرزاخانیمیرزاخانی667_80مرودشت64
-  روبروي بلوار کارگر0917-717620343327692 بلوار قدس) خیابان کمربندي ( - مرودشت 

ابوالحسن قلی زادهشرکت پیشرو دیزل کوار692_143کوار65
071-37419828
0917-7186092
0912-2135007

بزرگراه کوار  به شیراز37820345 کوار -  کیلومتر 2

عباس ناصري  و ناصري و نظري__247فسا66
سیروس نظري

071-53345341
0917-3014839
0917-1122839

قسا- بلوار سرداران- روبروي ترمینال مسافربري- نبش کوچه 5334105610

سید امیرحسین زهرائیزهرائی665_85کازرون67
071-42243095-99

بلوار  ملت (دانشگاه)-  نمایندگی سایپا دیزل0917-323201642243100 کازرون -  کیلومتر3

52736114-071رسول شکیبشکیب704_207المرد68
0917-1175150

ابتداي ورودي شهر021-89785933 اتوبان المرد به مهر -  بلوار شهید نعیمی – المرد -  کیلومتر 5

محمد عظیمیعظیمی__14قزوین69
028-33292502-4
0912-3854196
0912-1194644

قزوین -  جاده قدیم تهران -  جنب قرارگاه پلیس راه       33292505

محمد رضا وقصاب ترابی703_257قزوین70
مجید قصاب ترابی

028-32588941-8
0912-1813866
0912-1822648

روبروي روستاي پیریوسفیان32588949 جاده بوئین زهرا – قزوین -  کیلومتر 9

33577372-028بهروز کاکاوندکاکاوند__259قزوین71
جاده بوئین زهرا - نرسیده به سه راهی الوند0912-181265033577711 قزوین-کیلومتر 5

1-36670240-025عبدالعلی اجاللیشرکت صنعت دیزل اعتماد پارس__157قم72
باالتر از بیمارستان خرمی -  نرسیده به پل دستغیب0912-58588416670241 قم -  خیابان امام خمینی –

2-37211401-025علی خالقیخالقی695_170قم73
0912-=3510942

کیلومتر بعد از پل جمکران سمت راست37201040 قم -   کیلومتر 6جاده قدیم کاشان -  2

مشخصات نمایندگي/ عاملیت
شھرستاناستان

كد

قزوین

فارس

قم

آدرسفاكس تلفن



نام مدیر مسوؤلنام نمایندگي/عاملیترناعاملیتنمایندگي

حمیدرضا صرافصراف183_19کرمان74
034-32611761
034-32612106
0913-1400879

کرمان -   ابتداي جاده تهران  -  بعد از پل راه آهن -  جنب ایران گاز32614495

33350555-034اکبر صفري فرسنگیصفري702_199کرمان75
جاده کرمان به ماهان0913-141175633343911 1 کرمان -  کیلومتر

32614363-034مهدي کریمیکریمی714_228کرمان76
جاده تهران نرسیده به بلوار حجاج0913-343556232614363 بزرگراه خلیج فارس –کیلومتر 10 کرمان –

محسن دریا بیگی دریا بیگی و حاجی زاده736_261سیرجان77
حسین حاجی زاده

03458411701
09131457201
09131452024

سیرجان - آزاد راه سیرجان بندر عباس - ورودي نجف شهر58411700

بهمن غالمیانغالمیان609_50کرمانشاه78
083-38260995
0938-0601648
0918-1316994

بعد از پلیس راه38260995 جاده اسالم آباد غرب – کرمانشاه -   کیلومتر 13

79
اسالم آباد 

2-45323481-083مهدي جلیلیانجلیلیان696_161غرب
جاده اسالم آباد غرب به کرمانشاه -  جنب نیروگاه بر ق0918-132478645323485 اسالم آباد غرب -   کیلومتر 2

ناصر سعیديسعیدي__178گرگان80
017-32421339
017-32427777
0911-1717760

گرگان -  کمربندي مقابل جاده زنگیان32421330

33388417-017بالل قانع حیرانیقانع حیرانی723_229گنبد کاووس81
جنب نمایندگی ایران خودرو0911-372226033349389 گنبد- به طرف آزاد شهر- کیلومتر اول –

جلیل جاللی فردشرکت ماهان دیزل گیل 616_20رشت82

013-33696135
013-33696202
09113369574
0911-1313443

جاده تهران -  بعد از چهار راه کانال -  نرسیده به پایانه باربري33696135 کیلومتر 10 رشت - 

شرکت صنعت خودرو اشکان 738_263لنگرود83
42581227-013فریدون امینیاندریاسر لنگرود

جاده لنگرود به رودسر - سمت راست 0911-342067142581229 لنگرود -  کیلومتر 4

عبداهللا فتح الهیفتح الهی663_18خرم آباد84
066-33417046
066-33405447
0916-6615624

نفت ماسور33409104 جاده خوزستان -   روبروي انبار خرم آباد  -   کیلومتر 6

غالمرضا خیام زادهخیام زاده_249_بروجرد85
066-42466599
0916-1620182
0912-4509721

جاده اراك42465787 بروجرد -میدان آیت اله بروجردي-کیلومتر 1

مصطفی راعی عباس آباديشرکت سایپا خزر_64_قائمشهر86
011-42043075

قائمشهر -  بلوار کارگر -  جنب نساجی  شماره 420430772

32251286-011علیرضا جمالیجمالی__222بابل87
سمت چپ0911-116253932251528 کیلومتر 1 بلوار امام رضا(جاده قائم شهر) بابل -  میدان شهید کشوري –

شعبان نائیج زادهنائیج زاده104_28آمل88
011-44284784-5

0911-1111304
0912-1718452

آمل-  ابتداي کمربندي آمل به محمودآباد44282291

لرستان

مشخصات نمایندگي/ عاملیت

گیالن

کرمانشاه

کرمان

شھرستان
كد

آدرس تلفن

گلستان

استان

مازندران

فاكس



نام مدیر مسوؤلنام نمایندگي/عاملیترناعاملیتنمایندگي

32768151-086مرتضی مقدسیمقدسی710_210اراكمرکزي89
اراك- منطقه سردشت میدان بسیج نمایندگی کد 0918-162145832772165210

32568080-076اسفندیار اسدياسدي689_163بندرعباسهرمزگان90
جاده سیرجان0913-317541332568149 بنـدرعباس -  کیلومتر 4

نادعلی رزم آرارزم آرا__70همدان91
081-34264322
081-34264040
0918-1114308

مقابل شرکت جالیز34263966 همدان -  جاده کرمانشاه -  بعد از میدان کربال –

60-3122230-0813کرمعلی اسدياسدي__226اسد آباد92
سمت چپ جنب پست برق0918-11903243236612 اول جاده کرمانشاه – میدان آزادگان – اسد آباد –

8-37229977-035ماشااهللا کریمیکریمی643_21یزد93
روبروي کارخانه فوالد یزد0913-152173237229979 جاده کنارگذر – یزد –

محمد حسین کریمی کریمی و زارع680_106یزد94
و نصراهللا زارع

035-35275893-5
0913-1518520
0913-1511899

جنب تعمیرگاه جهان ولوو35279282 جاده اردکان – کیلومتر13 یزد –

ایمان هیبدي وهیبدي و پور نیشابوري __255یزد95
علی پور نیشابوري

035-37206400
0913-3572182

0913-1519050
یزد- پایانه بار- انتهاي بلوار خرده بار -سمت چپ37206403

تلفنتلفنآدرس
اول جاده تبریز1 35223938-044سلماس - فلکه کمربندي –

0914-3499039
9143499039

انتهاي خیابان امیرکبیر2 33863322-031اصفهان - شاهپور جدید –
0913-1183777

2الی02155258901

بزرگراه کوار به شیراز3 کیلومتر2 37419828-071کوار –
0917-7186092

7137419828

بزرگراه شهید دادمان)4 اردبیل -کیلومتر6جادة آستارا(
روبروي پمپ بنزین گیالنده جنب شرکت بهپخش

045-33811412
0914-3520117

045-33870590
045-33870591

جاده تهران - 5 اصفهان- فلکه دانشگاه صنعتی - کیلومتر 3
روبروي شهرك منتظري - نمایندگی کد 209

031-33807280
09131196553

03133871888-03133871889
09131196553 - 09131131391

اصفهان - شاهپور جدید- مشیرالدوله شرقی - روبروي بانک 209اسدي و صناعی
ملت دفتر فروش نمایندگی کد 209

آدرس شھرستان
مشخصات نمایندگي/ عاملیتكد

فاكستلفن

یزد

توجه : نمایندگانی که در لیست به رنگ تیره مشخص گردیده ، در حالت تعلیق می باشند .

همدان

استان

خیابان جام جم  اردبیل –میدان آزادگان(علی سرباز)
متر به سمت آستارا-روبروي شرکت مینو 200-

107

آدرس
آدرس و تلفن دفتر فروش آدرس و تلفن نمایندگیمشخصات نمایندگی

205

حموله

شرکت پیشرو دیزل کوار
(قلیزاده)

محمدي گللو

آدرس دفاتر فروش مجاز نمایندگی ها

کدنام
بعد از پمپ  بنزین  جاده صوفیان – تبریز –

شهریار- نرسیده به پایانه بار

فاز یک – شهرك کامیونداران – تهران –
نمایشگاه خوزستان بلوار والیت –

بلوار خلیج فارس–بعد از کمربندي میدان گل سرخ– شیراز–
سمت راست-جنب نمایشگاه تخت جمشید بوشهر–

ردیف

115

143

سرنقی


