شماره تماس معاونین  ،مدیران ستاد و امورها
شماره تماس

ایمیل سازماني

نام و نام خانوادگي

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

72233333110

Bahrehbardari@maztozi.ir

معاون مهندسي

72233333710

Engineer@maztozi.ir

مهندس بهزاد زینتي

معاون فروش و خدمات مشترکین

72233333701

Moshtarakin@maztozi.ir

مهندس محمدحسین اسدی گرجي

معاون منابع انساني

72233333702

Mensani@maztozi.ir

مهندس محمدرضا خواجه سماکوش

معاون برنامه ریزی

72233333703

Barnamerizi@maztozi.ir

آقای محمدجواد حیدری قادیکلائي

مدیر دفتر حقوقي و رسیدگي به شکایات

72233331123

Dhoghoghi@maztozi.ir

آقای سیدحسین مهدوی فر

مدیر دفتر روابط عمومي

72233333112

Ravabetomomi@maztozi.ir

آقای خداداد مهدویان راد

معاون مالي و پشتیباني

72233333703

Mali@maztozi.ir

خانم مهندس مرضیه اسماعیل زاده

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری

72233333310

Dnbahreh@maztozi.ir

مهندس محمد شمس تلوکي

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق

72233170123

Dispatching@maztozi.ir

مهندس علي اصغر یعقوبي

مدیر دفتر بازار برق

72233333310

Bbargh@maztozi.ir

مهندس محمدرضا جباری

مدیر دفتر ایمني و کنترل ضایعات

72233333311

Imeni@maztozi.ir

مهندس هادی یوسفي

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

72233333323

Dudget@maztozi.i

مهندس شمس الدین جمشیدی کوهساری

مدیر دفتر مهندسي و نظارت

72233333331

Nzarat@maztozi.ir

مهندس رضا حسن پور

مدیر کنترل برنامه و پروژه

72233333311

Cproj@maztozi.ir

مهندس محمد غلامي ابوخیلي

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

72233333313

Mgholami.sari@gmail.com

خانم مهندس هاجر باقریان

مدیر دفتر تحقیقات

72233333113

Reserch@maztoi.ir

مهندس سید نقي عمادی جمالي

مدیر دفتر فراوری داده های مشترکین و صورتحساب

72233370317

Moshtarakin@maztozi.ir

مهندس حافظ درویش کولایي

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

72233370317

مهندس اسماعیل نبوی واسوکلائي

پست سازماني

شماره تماس معاونین  ،مدیران ستاد و امورها
مهندس مهدی نجف نژاد

مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات

72233333322

Motalebat@maztozi.ir

مهندس صابر موسي پور

مدیر دفتر نظارت و کنترل اندازه گیری

72233371030

Andazegiri@maztozi.ir

مهندس سید محمد علیان

مدیر دفتر مدیریت مصرف

72233333701

Dsm@maztozi.ir

آقای سعید بخشي

مدیر امور کارکنان و رفاه

72233333702

Karkonan@maztozi.ir

آقای حمیدرضا تقي زاده

مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انساني

72233333317

Amozesh@maztozi.ir

آقای محمود مصطفوی

مدیر دفتر سازماندهي و طبقه بندی مشاغل

72233331313

sazmanhdehi@maztozi.ir

آقای سیروس کرامتي فرح آبادی

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

72233333701

Iso@maztozi.ir

اقای سیف الله رضازاده

مدیر امور مالي

72233333323

Mali@maztozi.ir

آقای قاسم طاهری

مدیر امور تدارکات

72233371217

Tadarokat@maztozi.ir

آقای کریم کاویاني چراتي

مدیر امور نظارت بر خدمات عمومي

72233333707

Khadamat@maztozi.ir

شماره تماس معاونین  ،مدیران ستاد و امورها

امور

مدیر محترم امور

تلفن

ایمیل سازماني

مهندس حسن قاری زاده

نکا

72233031222

Neka@maztozi.ir

مهندس عادل خادمي

گلوگاه

72233117123

Galogah@maztozi.ir

مهندس علي نادعلي زاده

میاندرود

72233003131

miandorod@maztozi.ir

مهندس حسین امیری

قائمشهر

72231731700

Ghaemshahr@maztozi.ir

مهندس یعقوب حیدری

بابلسر

72231110033

Fereydonkenar@maztozi.ir

مهندس ابراهیم جعفری

سیمرغ

72231313273

Simorgh@maztozi.ir

مهندس آیت الله روحي زاده آهنگر

سوادکوه شمالي

72231331103

Shsavadkoh@maztozi.ir

مهندس ابراهیم شجاعي اسرمي

سوادکوه

72231313777

Savadkoh@maztozi.ir

مهندس علي رحماني لارمائي

ساری شمال

72233133101

Shsari@maztozi.ir

مهندس حمیدرضا باقری

ساری جنوب

72233377110

Jsari@maztozi.ir

مهندس رضا حاجي حاجي کلائي

جویبار

72231133133

Joybar@maztozi.ir

مهندس حسن کلاته

بهشهر

72233111221

Behshahr@maztozi.ir

مهندس محمدرضا فیاض

آمل

72233111100

Amol@maztozi.ir

مهندس حمیدرضا باقری

شرق آمل

72233111100

Eamol@maztozi.ir

مهندس عبدالرضا کامران

بابل جنوب

72231130111

Jbabol@maztozi.ir

مهندس نورعلي قاسمي شوب

بابل شمال

72231113223

Shbabol@maztozi.ir

مهندس محمدرضا جباری

بابلسر

72231117113

Babolsar@maztozi.ir

