
معاونین و  مدیران ستادی مدیرعامل، شماره تماس  

 ایمیل سازماني (۰۱۱) شماره تماس پست سازماني نام و نام خانوادگي حوزه کاری ردیف

۱ 

 مدیریت

  33393255 سرپرست شرکت توزیع  سید کاظم حسیني کارنامي

 Dhoghoghi@maztozi.ir 33392613 مدیر حقوقي و رسیدگي به شکایات قادیکالئيجواد حیدریمحمد ۲

 Ravabetomomi@maztozi.ir 33393251 مدیر دفتر روابط عمومي فرسیدحسین مهدوی 3

 harasat@maztozi.ir 33394429 مدیر حراست و امورمحرمانه اسماعیل اسالمي ۴

  33394075 معاون هماهنگي محمد مهدی مقدسي معاونت هماهنگی 5

6 

معاونت 

 برداريبهره

 و دیسپاچينگ

 Bahrehbardari@maztozi.ir 33393257 برداری و دیسپاچینگمعاون بهره واسوکالئياسماعیل نبوی

 Dnbahreh@maztozi.ir 33394427 برداریمدیر نظارت بر بهره باقر اسدیمحمد  7

 Bbargh@maztozi.ir 33394428 مدیر بازاربرق زادهمرضیه اسماعیل 8

 Imeni@maztozi.ir 33394462 ضایعاتکنترل ومدیر ایمني  حمید رضا تقي زاده 9

 Dispatching@maztozi.ir 33607513 برقمدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای تلوکيمحمد شمس ۱۰

  33394427 برداریهای بهرهمجری پروژه احمد جعفری ۱۱

 harasat@maztozi.ir 33394429 مدیر حراست و امورمحرمانه اسماعیل اسالمي حراست ۱۲

۱3 

 تمعاون

 ریزيبرنامه

 Barnamerizi@maztozi.ir 33394073 ریزیمعاون برنامه هادی یوسفي

 Cproj@maztozi.ir 33394426 پروژهبرنامه و مدیر کنترل پوررضا حسن ۱۴

 Dudget@maztozi.i 33394414 ریزی و بودجهمدیر برنامه تاکاميمیرمحمد محمدی ۱5

 Reserch@maztoi.ir 33607682 مدیر تحقیقات هاجر باقریان ۱6

 Mgholami.sari@maztozi.ir 33396469 اطالعات و ارتباطاتمدیر فناوری محمد غالمي ۱7
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۱8 

 معاون مهندسی

 Engineer@maztozi.ir 33394027 معاون مهندسي سماکوشمحمدرضا خواجه

 Nzarat@maztozi.ir 33394496 مدیر دفتر مهندسي و نظارت کوهساریالدین جمشیدیشمس ۱9

  33607483 سیستمو مطالعات GISمدیر  سیدهادی حسیني ۲۰

  33393411 مدیر امور پیمانکاران حسن حبیب پور کاشي ۲۱

  33607049 های ساختمانمجری پروژه سیدجواد جعفری ۲۲

  33393411 مجری توسعه و احداث شهری مرتضي آقائي ۲3

  33607483 مجری توسعه و احداث روستایي رضا اصغری ۲۴

۲5 

 مالی تمعاون

 و پشتيبانی

 Mali@maztozi.ir 33394074 معاون مالي و پشتیباني رادخداداد مهدویان

 Mali@maztozi.ir 33393413 مدیر امور مالي سیدمرتضي رضازاده ۲6

 Khadamat@maztozi.ir 33394070 عمومينظارت بر خدمات مدیر امور محمد رضا سهرابي  ۲7

 Tadarokat@maztozi.ir 33405120 مدیر امور تدارکات قاسم طاهری ۲8

۲9 

 تمعاون

 انسانیمنابع

 Mensani@maztozi.ir 33394071 انسانيمنابع تمعاونسرپرست  بخشي سعید

 sazmanhdehi@maztozi.ir 33396924 مشاغلبندیمدیر سازماندهي و طبقه سیدمحمود مصطفوی 3۰

 Karkonan@maztozi.ir 33394071 امور کارکنان و رفاهمدیر  سعید بخشي 3۱

 Amozesh@maztozi.ir 33394460 انسانينیروی ریزیمدیر آموزش و برنامه علي رحماني الرمائي 3۲

 Iso@maztozi.ir 33394076 اداریمدیریت و تحولتوسعه مدیر آبادیفرحسیروس کرامتي 33
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3۴ 

فروش و  تمعاون

 مشتركينخدمات

 Moshtarakin@maztozi.ir 33394072 مشترکینمعاون فروش و خدمات زینتيبهزاد 

 Moshtarakin@maztozi.ir 33407320 مشترکین و صورتحسابهایدادهمدیر فراوری جماليسیدنقي عمادی 35

  33407320 مشترکینمدیر نظارت بر خدمات کوالیيحافظ درویش 36

 Motalebat@maztozi.ir 33393411 مطالباتمدیر نظارت بر فروش و وصول نژادمهدی نجف 37

 Andazegiri@maztozi.ir 33405748 گیریاندازهمدیر نظارت و کنترل پورصابر موسي 38

 Dsm@maztozi.ir 33394072 مصرفمدیر مدیریت سیدمحمد علیان 39
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 شماره تماس مدیران امورهای توزیع برق

 ایميل سازمانی (011) تلفن مدیر امور امور ردیف

 Galogah@maztozi.ir 34660614 عادل خادمی گلوگاه 1

 Behshahr@maztozi.ir 34565112 حسن کالته بهشهر 2

 Neka@maztozi.ir 34745111 زادهحسن قاری نکا 3

 miandorod@maztozi.ir 33883535 زادهعلی نادعلی میاندرود 4

 Shsari@maztozi.ir 33243685 رحمان اصغری حاجی آبادی ساری شمال 5

 Jsari@maztozi.ir 33300668 حمیدرضا باقری ساری جنوب 6

 Ghaemshahr@maztozi.ir 42032077 حسین امیری قائمشهر 7

 Shsavadkoh@maztozi.ir 42446684 آهنگرزادهاهلل روحیآیت سوادکوه شمالي 8

 Savadkoh@maztozi.ir 42454000 اسرمیابراهیم شجاعی سوادکوه 9

 Simorgh@maztozi.ir 42354104 ابراهیم جعفری سیمرغ 10

 Joybar@maztozi.ir 42543599 کالئیرضا حاجی جویبار 11

 Shbabol@maztozi.ir 32263113 شوبنورعلی قاسمی بابل شمال 12

 Jbabol@maztozi.ir 32237652 عبدالرضا کامران بابل جنوب 13

  32350664 اصغر علیپورعلی امیرکال 14

 Babolsar@maztozi.ir 35250663 یعقوب حیدری بابلسر 15

 Fereydonkenar@maztozi.ir 35658894 مجید داداشی فریدونکنار 16

 Eamol@maztozi.ir 44222288 حمیدرضا باقری شرق آمل 17

 Amol@maztozi.ir 44222288 محمدرضا فیاض آمل 18
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