رديف

نام شركت

نام مسئول

1

شركت توانیر

دكتر خوانساری

رديف

نام شركت

نام مسئول

1

مديريت شبكه برق ايران

آقای كوثری  -خانم نیک نیا

2

سازمان توسعه برق ايران

3

سازمان انرژی های نو

4

سازمان بهره وری انرژی

شماره تماس








شركت های تابعه

آقای همتی ،خانم باوری

شماره تماس



۸۸۸۸۷۸۸







۸۸۴۸۸۷۸۸



5







ايران

برق های منطقه ای
شماره تماس







5

5






رديف

نام شركت

نام مسئول

1

برق منطقه ای يزد

آقای شرافت ،آقای جاودانی

2

برق منطقه ای خراسان

خانم هاشم زهی

3

برق منطقه ای تهران

آقای دشتی  -خانم صادقی

4

برق منطقه ای فارس

خانم شركاء



5

برق منطقه ای آذربايجان

آقای يوسفی





6

برق منطقه ای كرمان

آقای فرخ نیا





7

برق منطقه ای مازندران و

اقای بريمانی
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گلستان
8

برق منطقه ای سمنان

آقای يورتخانی





9

برق منطقه ای سیستان

آقای خزاعی





5

55




5















5







وبلوچستان
10

برق منطقه ای اصفهان

آقای بابلی

11

برق منطقه ای خوزستان

آقای رسولی

12

برق منطقه ای باختر

آقای شريعت منش ،آقای شیدانی

13

برق منطقه ای زنجان

آقای نعمتی

14

برق منطقه ای كرمانشاه

آقای محمودی

15

برق منطقه ای گیالن

آقای اسالم دوست

16

برق منطقه ای هرمزگان

آقای قاسمی .خانم شیخی

شركت های توزيع
رديف

نام شركت

1

توزيع آذربايجان غربی

2

توزيع خراسان جنوبی

نام مسئول

خانم اصحاب يمین

شماره تماس



5



5



3

توزيع نواحی استان تهران

آقای ديانتی





4

توزيع غرب مازندران

آقای خزايی ( دفتر توسعه مديريت )





5

توزيع مشهد

آقای ساالری كارشناس  ،آقای ثناگر(مدير دفتر)

5



6

توزيع شیراز

خانم صفری  -آقای توكلی ( دفتر آموزش ) آقای

55



احمدزاده
7

توزيع تبريز

آقای وطن دوست



8

توزيع اهواز

آقای میاحی ( دفتر توسعه مديريت )

55




9

توزيع شمال كرمان

خانم عاشورزاده  -خانم عسگری

-



10

توزيع جنوب كرمان

خانم نامی

5



11

توزيع تهران بزرگ

آقای میغی

5



12

توزيع يزد

خانم بهداد

5



13

توزيع همدان

آقای اشرفی ،آقای بهشتی





14

توزيع مركزی

آقای عسگری

5



15

توزيع گیالن

5



16

توزيع گلستان

خانم برزمینی





17

توزيع كهگیلويه و بوير

خانم مرادی





احمد
18

توزيع سیستان و بلوچستان

آقای قاسم زاده ،آقای پويان مهر





19

توزيع خراسان شمالی

خانم مستوفی ،آقای قوامی ،آقای رحیمی





20

توزيع خراسان رضوی

5



21

توزيع خوزستان

55



22

توزيع زنجان

آقای لطفی مدير دفتر ،آقای رسولی كارشناس مديريت
دانش

5



23

توزيع چهار محال بختیاری

آقای كیانی





24

توزيع ايالم

آقای علی محمدی





25

توزيع البرز

آقای اينانلو

5



26

توزيع اردبیل

آقای وصالیان





27

توزيع آذربايجان شرقی

آقای محمدی





28

توزيع كرمانشاه

آقای فرخی





29

توزيع اصفهان





30

توزيع بوشهر

آقای خفايی





31

توزيع سمنان

آقای همتی ،آقای يغمايی





32

توزيع فارس

آقای فتوت





33

توزيع قزوين





34

توزيع قم

آقای اسمی





35

توزيع كردستان

آقای احمدی ،خانم عطايی





36

توزيع لرستان

خانم طوالبی ،آقای فعلی
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37

توزيع هرمزگان

خانم ديالمه

38

توزيع شهر اصفهان

آقای مظاهری ،خانم دشتی

39

توزيع استان مازندران

آقای اسكندری ،آقای ولی زاده

رديف

نام شركت

نام مسئول

1

گازی خراسان

آقای حاجی زاده

5



5، 5











شركت های تولید
شماره تماس







2

شهید مفتح

آقای میرزايی  -آقای صیدی

55



3

شهید رجائی

آقای كیان بخش
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4

تولید هرمزگان

خانم شاهی

مركز تلفن 5-5-:



5

تولید آذربايجان شرقی

آقای میرزاده ،صمديان ،عظیمی

5



6

تولید لوشان

مركز تلفن 5:



7

تولید كرمان

آقای نیک طبع





8

تولید زرند

آقای حاج حسینی

مركز تلفن -55-:



9

تولید خلیج فارس

آقای عارفه

مركز تلفن 5 5-5:



10

تولید بعثت

خانم رضايی ،آفای جمالی

مركز تلفن 5-:



11

تولید اصفهان

آقای جعفری

مركز تلفن 5 :



12

تولید اهواز ( رامین )

آقای رستمی

مركز تلفن 5--:



13

خیام

آقای سعادتی

مركز تلفن -5-:



14

تولید برق بیستون

خانم محمدی فر كارشناس ،آقای زنگیشه

مركز تلفن :



15

نیروگاه سیستان و بلوچستان

آقای پودينه

مركز تلفن --:



16

نیروگاه طرشت





17

برق ری

آقای غیاثی پور  -آقای جهان فر  -آقای سلطانی

مركز تلفن -5-55 :



18

شازند

آقای رضايی

مركز تلفن 55 :



19

تولید يزد

آقای صفدر خانی





20

نیروگاه سلیمی ( نكاء )

مركز تلفن -5-5:



21

تولید زنجان ( سلطانیه )

خانم بیات

مركز تلفن -:



22

نیروگاه گیالن

آقای متین

مركز تلفن 5-:



23

تولد نیشابور

آقای رسیده

مركز تلفن - 5 - :







