
شماره محل خدمتعنوان سمتنام خانوادگيردیف

داخلي

فاکستلفن مستقیم

438274448-38274633ستادرئیس هیئت مدبره و مدیرعاملشیرزاد جمشیدی1

116638274630ستادمعاون مالي و پشتیباني و عضو اصلي هیئت مدیرهصمد مهری2

114238274631ستادفروش و خدمات مشترکین  معاونایرج والیزاده3

1216ستادمعاون بهره برداری ودیسپاچینگحمید طهماسبي خو4

114838274636ستاد معاون برنامه ریزی و بودجهفریبرز امیدی5

113738276759ستادمعاون مهندسي و تحقیقاتوحید سعیدی6

117438252407ستادمعاون منابع انسانيواحد حمیدی7

و رسیدگي به شكایات و عضو   مدیر دفتر حقوقيمهرداد سلیماني8

اصلي هیئت مدیره

112038280656ستاد

117138252989ستادمدیر دفتر حراست و امور محرمانهسیدرضوان معراجي9

11283827664738270230ستادمدیردفتر روابط عمومياحمدرضا روزبیاني10

120138279027ستادمدیردفترهیئت مدیره ومدیرعاملمحمد حسین جعفری11

***1118ستادمشاور مدیرعاملعباس گودرزی12

130038272058ستادمشاور مدیرعاملسید علي موسوی13

ستادمشاور مدیرعاملمحمد مهدی یاری14

113038256446ستادمدیر امور ماليجالل  محمدمهدی بشیری15

111538257013ستاد مدیر امور تدارکاتفرزین مشیدی16

11163826238938262389ستادمدیر نظارت بر خدمات عمومي محسن مرادی موید17

114438274635ستادمدیر دفتر مدیریت مصرفلیدا یوسفي18

******1141ستادمدیر دفتر نظارت بر وصول مطالباتسهراب سهرابي19

122538353023ستادمدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیریامیرحسین بادامي20

122238283025ستادمدیر دفتر نظارت بر بهره برداریرضا جلیلوند21

1093420180034201817-121ستادوفوریتهای برق  امور دیسپاچینگ  مدیرایرج افشار22

122038250146ستادمدیر دفتر ایمني و کنترل ضایعاتامیرحسین لطفي23

1400مرداد- معاونین و مدیران ستادی و اجرایي شرکت توزیع نیروی برق استان همدان - فهرست اسامي و مشخصات مدیرعامل



121538273043ستادمدیردفترباز اربرقهمداني  محمدرضا اژدردل24

12343827750038277500ستادمدیر مدیریت بحران و پدافند غیر عاملعلي سیروس پور25

115738275407ستادو ارتباطات  اطالعات  مدیردفترفناوریاحمد نادری26

11508273028ستاد مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجهغالمرضا یدالهي27

115338274311ستادبرنامه وپروژه  مدیر دفتر کنترلایرج صابری28

11343825039ستادمدیر دفتر مهندسيمحمدعلي مجذوبي29

115538279015ستادمدیر دفتر تحقیقاتاحسان اشرفي  علي30

128738280140ستادgisمدیر محمد سلطاني31

***117938251025ستادمدیر امورکارکنان ورفاهمحمد علي توتونچیان32

119838273048ستادمدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداریسیدعلیرضا بهشتي روی33

117838250120ستادمدیر دفتر سازماندهي و طبقه بندی مشاغلعباس قاسمي34

119238272360ستادمدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانيلیال اسكندری35
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داخلي

فاکستلفن مستقیم

*********همدانمدیریت برق شهرستان همدانبیدار  علي سهرابي1

12303826257038327830همدان برق همدان1مدیر امور ذبیح اله عو اطف فاضلي2

12313423300034238699همدان برق همدان2مدیر امور امیر حسین بختیاری3

3420188034201880***همدانمدیر امور خدمات فني برق همدانبابک امین زاده4

***32232038***مالیرقائم مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع  برق مالیررضا شیردره5

مالیرمدیر نواحي برق مالیرفربد ظفری6

مدیر امور مرکزی برق مالیررضا کریم پورم پور7

3323316433233141***نهاوندمدیر توزیع برق نهاوندمنصور غالمي ذاکری8

3492780034922953***تویسرکانسرپرست توزیع برق تویسرکانرضا کریم پور9

3311340033123800***اسدآبادمدیر توزیع برق اسدآبادنورالدین مرادی عاشور10

3450778834505559***بهارمدیر توزیع برق بهارمازیار باللي مقدم11

مدیران محترم واحدهای اجرایي



352215435226154***کبودرآهنگمدیر توزیع برق کبودراهنگعلي  همداني12

3682463936824637***فامنینمدیر توزیع برق فامنینسید قاسم شیخي جاني13

رزنمدیر توزیع برق رزنعباس صفری14

درگزینمدیر توزیع برق درگزینحیدر امامي15
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فاکستلفن مستقیم

3462223334622233***صالح آبادرئیس برق حیدر اسپیری1

3532825535328255***گل تپهرئیس برق بداله  نقدی2

3536373735363821***شیرین سورئیس برقرسول تقوی زاده3

3642353336424263***دمقرئیس برق جهان باني4

3426324434263244***مریانجرئیس برق5

3437357134373571***جورقانرئیس برقمصطفي شاهری6

3492225034922250***فیروزانرئیس برقجعفر خزایي7

 محمد حسین جابری 8

جوکار

3372394933723949***جوکاررئیس برق

قهاوندسرپرست برق مهرداد عبدلي9

مدیران محترم واحدهای اقماری

سایر اطالعات ضروری شرکت توزیع برق استان همدان
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