
توضيحاتپست سازمانینام استفاده کنندهمحل استفاده کننده/واحدشماره قبلیشمارهرديف
    دفتر رئيس خط لوله منطقه تهران2274 40001 0 

 منطقه خطوط لوله و مخابرات4220 40001 1 
 معاون فنی مدير اجرائی منطقه پرويز معماريان سيد مرتضی خليلیتهران-ستاد

 تهران

 منطقه خطوط لوله و مخابرات4224 40002 2 
  منشی مدير اجرائی منطقه تهران پرويز معماريان سودابه غالمی نژاد فاطمه بهراميهتهران-ستاد

    دفتر رئيس خط لوله تهران3324 40003 3 
 4 40003 0    
 5 40004 0    
 6 40005 0    
    منطقه خط لوله0 40006 7 
    منطقه خط لوله0 40007 8 

 ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله-4474 40008 9 
  حسابدار ارشد حسن ناوه کشصندوق

  حسابدار مهرداد ساکت ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3210 40009 10 
  رئيس امور اداری سيد محمد جعفری ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4234 40010 11 
  مسئول امور کارکنان سعيد علوی فريد ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4203 40011 12 
  کارمند ارشد پرسنل بيوک صديق ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3297 40012 13 
  کارمند پرسنل محمد ترکمن ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5562 40013 14 
    ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله0 40014 15 
  متصدی انتقاالت و ترفيعات محسن رضائيان ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3404 40015 16 
  مسئول خدمات اداری اجتماعی خسرو ايروانی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5470 40016 17 

 کارمند ارشد خدمات اداری و عليرضا تاجيک ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3242 40017 18 
 اجتماعی

  ناظر خدمات پيمانکاران ناصر حسين ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4728 40018 19 
  امور اداری رحيمی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3799 40019 20 
  امور اداری رحيمی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3818 40020 21 
  تايپيست مريم محمد نژاد ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3523 40021 22 
  دبيرخانه معصومه زارعی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4293 40022 23 

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-مديريت مخابرات--- ليست شماره تلفن های منطقه ری

1 of 57



  دبيرخانه محسن حسين زاده حميد ميزانی حسين صديقی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4294 40023 24 
  فتوکپی اسعدی و رحمتی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3372 40024 25 
  آبدارخانه يحيی پور ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4201 40025 26 
  آبدارخانه يوسفی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3446 40026 27 
    حراست درب ورود3171 40027 28 
  حراست1 افسر  حسن صنمی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3220 40028 29 
  رئيس حراست منطقه تهران سيروس هرمزی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3826 40029 30 

 افسر حفاظت و عمليات مامور اسدا... بيات لو شهرام خدا کريمی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4775 40030 31 
 حراست

 فرهاد حسنی اسدا... بيات لو ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3293 40031 32 
 متصدی سيستمهای حفاظت

الکترونيک وتجهيزات افسر حفاظت
و عمليات

 

 مسئول حراست مراکز يازده گانه عباس ابراهيمی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3391 40032 33 
 انتقال نفت

 ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4900 40033 34 

 محمد جنتی رضوی مير علی فضلی زگوجه صاحبعلی
عسگری جهانبخش دودانگه محمدولی احسانی مصطفی
محمدی ساطانعلی عزيزی خواه مير ستار حسينی عزيز
ساجد موتی عبدالحسين فراهانی محمد مهدی ربيعی

 حراست مامور ارشد حراست1 افسر
  حراست3افسر 

  مامور ارشد حراست علی آق ساقلو ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5141 40034 35 

 متصدی سيستمهای حفاظت فرهاد حسنی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5571 40035 36 
 الکترونيک وتجهيزات

  حراست1 افسر حسن صيادی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4867 40036 37 
    درب ری- شهريار منطقه تهران4844 40037 38 
    حراست منطقه تهران2446 40038 39 

 متصدی آمار و اطالعات و اسناد فريدون محمدنژاد ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3130 40038 40 
 برج حراست

  برج حراست  ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4901 40039 41 
  گاز مايع)  (اتاق راديو جديد)4356 40040 42 

 حسين هوشمند مصطفی شاهدی مجتبی مثمری رضا ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3318 40041 43 
تاجيک داود زمانی

 رئيس تدارکات کاال و انبار کارمند
ارشد انبار کارمند انبار کارمند ارشد

خريد کارمند ارشد خريد
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 حسين هوشمند مصطفی شاهدی مجتبی مثمری رضا ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5368 40042 44 
تاجيک داود زمانی

 رئيس تدارکات کاال و انبار کارمند
ارشد انبار کارمند انبار کارمند ارشد

خريد کارمند ارشد خريد
 

  رئيس ايمنی.بهداشت و محيط زيست محمد رضا تقوايی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3783 40043 45 

 مسئول بهداشت کار صنعتی و عادل کالنتريان ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3981 40044 46 
 حفاظت محيط زيست

 47 40045 0    
 48 40046 0    
  مسئول روابط عمومی محمد مالرضا ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3294 40047 49 
  مسئول روابط عمومی محمد مالرضا ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3295 40048 50 
  بسيج عرب شيرازی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3041 40049 51 
 52 40050 0    
  مسئول عمليات نقليه سبک داود عرب شيرازی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4479 40051 53 
  مسئول عمليات نقليه سبک داود عرب شيرازی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3852 40052 54 
 55 40053 0    

 مسعود رضايی الهيار سليمی غالمرضا کاميابی کريم ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3315 40054 56 
شاکر

 مسئول عمليات نقليه سنگين تکنسين
عمليات نقليه سنگين استاد کار راننده
وسائط نقليه فوق سنگين استاد کار

ماشينهای

 

 مسعود رضايی الهيار سليمی غالمرضا کاميابی کريم ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3866 40055 57 
شاکر

 مسئول عمليات نقليه سنگين تکنسين
عمليات نقليه سنگين استاد کار راننده
وسائط نقليه فوق سنگين استاد کار

ماشينهای

 

 ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4329 40056 58 

 محمد محمدی حسين آژدانی حاجعلی مصفا رضا خرمی
ابوالفضل جمالی علی جری مجيد رضايی طامه اکبر
اکبری محمد ميرزايی رحمت ا... آقايی عليرضا تکلو

بيغش حسين ناهيدی محمود دهقانی

 راننده وسائط نقليه فوق سنگين و
ويژه راننده وسائط نقليه فوق سنگين
و ويژه راننده وسائط نقليه فوق

�سنگين و ويژه را

 

  راننده وسائط نقليه سنگين حسن ماللو ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4011 40057 59 

 علی آقا حاج آقا محمدزاده سعيد فوالد وند بهرام فرزين ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4228 40058 60 
 مسئول تعميرات نقليه سبک و سنگين
تکنسين ارشد تعميرات تکنسين

تعميرات
 

  تکنسين تعميراتمسئول تعميرات نقليه علی آقا حاج آقا محمدزاده سعيد فوالد وند بهرام فرزين ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3316 40059 61 
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سبک و سنگين تکنسين ارشد
تعميرات

  رئيس تعميرات مکانيک احمد دادبين ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4205 40060 62 
  مهندس ارشد تعميرات مکانيک مهران مصفا ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3542 40061 63 
  مهندس تعميرات مکانيک کيوان سليمی قاسم اسدی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3895 40062 64 
  تکنسين تعميرات مکانيک محمد علی خيمه ای ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4386 40063 65 

 کيهان فروزندهمهدی کاظمی اسفه سعيد جوادی عليرضا ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4937 40064 66 
سوده پور

 تکنسين تعميرات مکانيک استاد کار
مکانيک تعميرات ماشين آالت

وتوربين
 

 استاد کار مکانيک تعميرات ماشين سيد عباس ميری مهدی گلباز ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4870 40065 67 
 آالت وتوربين

  رياست برق علی جاللی طحان ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4776 40066 68 
  رئيس تعميرات برق علی جاللی طحان ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4615 40067 69 
  رئيس تعميرات برق علی جاللی طحان ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5124 40068 70 

 ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4145 40069 71 

 رضا کريمی فرجاد بهروز رحمانی داود فاتحی محمود
حسنی محمد فقيهی علی اصغر کريمی نيا سلمان ثروتی
علی اکبر نظری علی اکبر امير سرداری گودرزی سيد
جالل حسينی تبار مهدی مبينی ساسان صمد بين حسينعلی
عضايی غالمحسين آذريخواه اصغر فروتن راد مسعود
خلقی محمد علی شعبانی صفدر اسماعيلی نعمت ا...

سليميان تقی شمس کيا حسن دارابی عباس دودوزی علی
شفيعی

 مهندس تعميرات برق تکنسين ارشد
تعميرات برق مهندس تعميرات برق
فشار قويمکانيک برق فشار قوی

 

 ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3322 40070 72 

 رضا کريمی فرجاد بهروز رحمانی داود فاتحی محمود
حسنی محمد فقيهی علی اصغر کريمی نيا سلمان ثروتی
علی اکبر نظری - علی اکبرگودرزی- امير سرداری -
سيد جالل حسينی تبار- مهدی مبينی ساسان صمد بين
حسينعلی عضايی غالمحسين آذريخواه اصغر فروتن راد
مسعود خلقی محمد علی شعبانی صفدر اسماعيلی نعمت
ا... سليميان تقی شمس کيا حسن دارابی عباس دودوزی

علی شفيعی

  مهندس ارشد تعميرات برق

 ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5040 40071 73 

 رضا کريمی فرجاد بهروز رحمانی داود فاتحی محمود
حسنی محمد فقيهی علی اصغر کريمی نيا سلمان ثروتی
علی اکبر نظری علی اکبر امير سرداری گودرزی سيد
جالل حسينی تبار مهدی مبينی ساسان صمد بين حسينعلی

  کارگاه برق
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عضايی غالمحسين آذريخواه اصغر فروتن راد مسعود
خلقی محمد علی شعبانی صفدر اسماعيلی نعمت ا...

سليميان تقی شمس کيا حسن دارابی عباس دودوزی علی
شفيعی

  پست فشار قوی  ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله0 40072 74 

 ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4659 40073 75 

 علی اصغر بيگی سيد محمد ميرزاده فرزاد فوالدوند
مرتضی تحفه محمد شکری پور حسنعلی بوربور عزيز آقا
عبدالعلی زاده عليرضا حياتی محمدرضا اسدی مطلق
البرز اسکندريانی عبدا... عزيزی مهدی رمضان نژاد

محمود عليايی

 مهندس ارشد تعميرات خطوط لوله
 1جوشکار مکانيک لوله - 

  تکنسين ارشد تعميرات خطوط لوله رضا شيرازی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5323 40074 76 
  تکنسين ارشد تعميرات خطوط لوله منوچهر درخشنده مهرزاد مير ابوالفضل شيخ زاده ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4056 40075 77 
 78 40076 0    
  تکنسين تعميرات خطوط لوله علی سميعی مدانی اکبر عرب نيا ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3862 40077 79 
  اتاق آماده باش  ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4613 40078 80 
  رئيس تعميرات ابزار دقيق وکنترل رضا جمپور باستانی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4602 40079 81 

 ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4624 40080 82 

 سيد حميد موسوی امير ميرزا حيدری احد رحيمی
ساالروند عصمت ا... بيگی بازگير محمد کاظم زارعی
رضا عمادی علی کريمی عليرضا ميرسيان اصغر حامدی

فرد محمد جمره

  رئيس تعميرات ابزار دقيق وکنترل

 ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3858 40081 83 

 سيد حميد موسوی امير ميرزا حيدری احد رحيمی
ساالروند عصمت ا... بيگی بازگير محمد کاظم زارعی
رضا عمادی علی کريمی عليرضا ميرسيان اصغر حامدی

فرد محمد جمره

 رئيس تعميرات ابزار دقيق
 وکنترالستاد کار مکانيک ابزار دقيق

 محمود رمضانی پورعلی اکبر اردستانی امير حمزه ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4908 40082 84 
چهارمحالی

 کارگاه استاد کار مکانيک ابزار
دقيق تکنسين تعميرات رئيس

تعميرات ابزار دقيق وکنترل ابزار
دقيق

 

  مهندس تعميرات ابزار دقيق وحيده قاضی زاده ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5574 40083 85 
  رئيس تعميرات حفاظت از زنگ محمد حسين حسينی خو ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3202 40084 86 

 رئيس تعميرات حفاظت از زنگ محمد حسين حسينی خو-منوچهر درخشنده ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5027 40085 87 
 -تکنسين ارشد تعميرات خطوط لوله
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 مهندس ارشد تعميرات حفاظت از محمد رضا شريفی پور ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3154 40086 88 
 زنگ

  مهندس تعميرات حفاظت از زنگ عباسعلی نژاد سنگسری ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3385 40087 89 

 تکنسين ارشد تعميرات حفاظت از امير نوروزی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5342 40088 90 
 زنگ

 تکنسين تعميرات حفاظت از زنگ بيژن شهابی حميد وهابی سيد هادی مير جمالی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3412 40089 91 
 آزمايشگر حفاظت از زنگ

  رئيس تعميرات ساختمان و تاسيسات جعفر صفی صمغ آبادی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3320 40090 92 

 مهندس ارشد ناظر تعميرات محمد ايوت وند ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4949 40091 93 
 ساختمان

 مهندس ارشد ناظر تعميرات محمد ايوت وند ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4204 40092 94 
 ساختمان

 منوچهر ناعمی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله4614 40093 95 
 مهندس ناظر تعميرات ساختمان
تکنسين ارشد ناظر تعميرات

ساختمان-مستعغالت
 

 تکنسين ناظر تعميرات ساختمان محمد ساالر عارفی مصطفی کچوئی حميد افتخاری ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3135 40094 96 
 مراقب دستگاه آب و برق و بخار

  بسيج حيدری ستاد منطقه تهران3095 40095 97 

 استادکار مکانيک دستگاههای تهويه اکبر رنجبر ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3559 40096 98 
 وخنک کننده

  کارگاه ساختمان  ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3498 40097 99 
  معاون مخابرات عبدا... محمودی فر ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5337 40098 100 

 ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3540 40099 101 
 عبدا... محمودی فر علی اصغر سيستانی نبی ا... رحيمی
دورکی محسن دستالف غالمرضا خيابانی حسين دربندی

امير جعفری

 معاون مخابرات تکنسين ارشد راديو
ماکس استادکار مکانيک آنتن

مخابرات
 

    اتاق راديو ری2315 40100 102 

 اتاق راديو4143 40100 103 
 سيد احمد موسوی علی اصغر سيستانی نبی ا... رحيمی
دورکی محسن دستالف غالمرضا خيابانی حسين دربندی

امير جعفری

 مهندس ارشد مايکرويو مهندس
مايکرويو تکنسين ارشد راديو ماکس
تکنسين ارشد راديو ماکس استادکار

مکانيک آنتن مخابرا

 

  مهندس ارشد مايکرويو سيد احمد موسوی ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5338 40101 104 

 علی اصغر سيستانی نبی ا... رحيمی دورکی محسن اتاق راديو4111 40102 105 
دستالف غالمرضا خيابانی حسين دربندی امير جعفری

 مهندس مايکرويو تکنسين ارشد
 راديو ماکس تکنسين ارشد راديو
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ماکس استادکار مکانيک آنتن
مخابرات استادکار مکانيک آن

 کنترل ری قديم4739 40103 106 

 عباس مساوات محمدرضا گرجی پور مرتضی صفری
رضا افشاری تبريزی علی رواج رو اصغر حيدری مهذب
مرتضی سلطان شريفی رضا سلطان محمدی حسين
شريفی زاده جعفر يوسف نژاد عبداالمير دانش نبی اله

کريمی پسنديده

 رئيس تاسيسات انتهايی ری و مرکز
انتقال کارمند ارشد عمليات کارمند
ارشد عمليات کارمند ارشد عمليات

کارمند ارشد عم

 

 کنترل ری قديم4682 40104 107 

 عباس مساوات محمدرضا گرجی پور مرتضی صفری
رضا افشاری تبريزی علی رواج رو اصغر حيدری مهذب
مرتضی سلطان شريفی رضا سلطان محمدی حسين
شريفی زاده جعفر يوسف نژاد عبداالمير دانش نبی اله

کريمی پسنديده

 کارمند ارشد عمليات کارمند ارشد
عمليات کارمند ارشد عمليات کارمند
ارشد عمليات کارمند عمليات کارمند

عمليات کارم

 

 کنترل ری قديم4219 40105 108 

 عباس مساوات محمدرضا گرجی پور مرتضی صفری
رضا افشاری تبريزی علی رواج رو اصغر حيدری مهذب
مرتضی سلطان شريفی رضا سلطان محمدی حسين
شريفی زاده جعفر يوسف نژاد عبداالمير دانش نبی اله

کريمی پسنديده

  کارمند ارشد عمليات-ری قديم

 کنترل ری تبريز4186 40106 109 
 مجتبی کربالئی رضا حسين کردانی مقدم سيد زين

العابدين پور الحسينی مهدی رحمتی حسن قربانی مهدی
واشقانی فراهانی عا

 کارمند ارشد عمليات کارمند عمليات
استاد کار نقل وانتقال مواد نفتی

مسئول عمليات
 

  رئيس مراکز انتقال نفت اصلی رحيم نيکو مرام تلمبه خانه اصلی5162 40107 110 
  رئيس مراکز انتقال نفت اصلی رحيم نيکو مرام تلمبه خانه اصلی5353 40108 111 

 کنترل ری تبريز5014 40109 112 

 عباس مساوات محمدرضا گرجی پور مرتضی صفری
رضا افشاری تبريزی علی رواج رو اصغر حيدری مهذب
مرتضی سلطان شريفی رضا سلطان محمدی حسين
شريفی زاده جعفر يوسف نژاد عبداالمير دانش نبی اله

کريمی پسنديده

 مسئول عمليات کارمند ارشد عمليات
کارمند عمليات استاد کار نقل وانتقال

مواد نفتی
 

 ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله3131 40110 113 

 محمد جنتی رضوی مير علی فضلی زگوجه صاحبعلی
عسگری جهانبخش دودانگه محمدولی احسانی مصطفی
محمدی ساطانعلی عزيزی خواه مير ستار حسينی عزيز
ساجد موتی عبدالحسين فراهانی محمد مهدی ربيعی

 رئيس حراست منطقه تهران مامور
2 حراست افسر 1 افسر 1حراست 

2 حراست افسر 1حراست افسر 
حراست مامور ارشد حراست سر

نگهبا

 

  رئيس مراکز انتقال نفت اصلی رحيم نيکو مرام تلمبه خانه اصلی5363 40111 114 
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 کنترل ری تبريز4754 40112 115 

 سيد زين العابدين پور الحسينی مهدی رحمتی حسن
قربانی مهدی واشقانی فراهانی عادل عاکفيان محمد رضا
کشکولی حمداله بهمنی حميد رضا صداقت شعار عليرضا
معمار نژاديان محمود فتاحی حسن غالمی فشخامی حميد

رضا سميعی پنجی خسرو حيدری

 کارمند ارشد عمليات کارمند عمليات
 استاد کار نقل وانتقال مواد نفتی

  اتاق برق فشار قوی  تلمبه خانه اصلی3283 40113 116 
  اتاق برق فشار قوی  تلمبه خانه اصلی3282 40114 117 
 118 40115 0    
  اتاق محوطه  تلمبه خانه ری شهريار5575 40116 119 
  اتاق استادکاران محوطه  تلمبه خانه اصلی5364 40117 120 
  رئيس مراکز انتقال نفت فرعی سيد کريم شعيبی مراکز انتقال نفت فرعی4453 40118 121 

 کنترل ری شهريار5018 40119 122 

 محمود قبادوند شهرام بهرامی نسب بيژن معماريان سعيد
وفايی زاده حسين روستايی سام قبادی گل افشانی محسن
علی کاشی رضا نانکلی مهدی زارع حيدر آباد مرتضی
ميان محله محمد علی محمدی وفا رضا حسن خانی
اسماعيل هادی علی محمد گروسی صفر علی زارعی

حمزه فتحی پرويز جونيان اردستانی

 کارمند ارشد عمليات مسئول عمليات
 استاد کار نقل وانتقال مواد نفتی

 کنترل ری شهريار4452 40120 123 

 محمود قبادوند شهرام بهرامی نسب بيژن معماريان سعيد
وفايی زاده حسين روستايی سام قبادی گل افشانی محسن
علی کاشی رضا نانکلی مهدی زارع حيدر آباد مرتضی
ميان محله محمد علی محمدی وفا رضا حسن خانی
اسماعيل هادی علی محمد گروسی صفر علی زارعی

حمزه فتحی پرويز جونيان اردستانی

 کارمند ارشد عمليات مسئول عمليات
 استاد کار نقل وانتقال مواد نفتی

 کنترل ری شهريار5410 40121 124 

 محمود قبادوند شهرام بهرامی نسب بيژن معماريان سعيد
وفايی زاده حسين روستايی سام قبادی گل افشانی محسن
علی کاشی رضا نانکلی مهدی زارع حيدر آباد مرتضی
ميان محله محمد علی محمدی وفا رضا حسن خانی
اسماعيل هادی علی محمد گروسی صفر علی زارعی

حمزه فتحی پرويز جونيان اردستانی

 استاد کار نقل وانتقال مواد نفتی
 کارمند ارشد عمليات کارمند عمليات

 مراکز انتقال نفت فرعی5411 40122 125 

 محمود قبادوند شهرام بهرامی نسب بيژن معماريان سعيد
وفايی زاده حسين روستايی سام قبادی گل افشانی محسن
علی کاشی رضا نانکلی مهدی زارع حيدر آباد مرتضی
ميان محله محمد علی محمدی وفا رضا حسن خانی
اسماعيل هادی علی محمد گروسی صفر علی زارعی

 کارمند ارشد عمليات مسئول عمليات
 استاد کار نقل وانتقال مواد نفتی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-مديريت مخابرات--- ليست شماره تلفن های منطقه ری

8 of 57



حمزه فتحی پرويز جونيان اردستانی
  رئيس مراکز انتقال نفت فرآورده ها محمد عميد خط لوله منطقه تهران4218 40123 126 
  رئيس مراکز انتقال نفت فرآورده ها محمد عميد مراکزانتقال نفت فراوده ها3342 40124 127 

 ساختمان آتش نشانی-روبروی4289 40125 128 
کنترل رسيد ارسال

 حسن شاه مرادی -بهمن نصيری- مهدی رحيمی- يوسف
  آتش نشانابراهيمی- منصور کلباسی -رضا ثقفی

 کنترل رسيدوارسال5200 40126 129 

 وحيد نائينی نويد فرزاد سرشت غالمحسين فالح راد
فريبرز خردمند محمد رضا عطايی عين ا... ساير نادر
بابازاده مرتضی قسمتی مجتبی غالم پور مهياری امير
افشاری ابوالقاسم طاهريان جالل عشوريان مير علی اکبر
فداکار موسوی سيد مرتضی معصومی مجيد فريدی

مهربانی

 کارمند عمليات استاد کار نقل وانتقال
 مواد نفتی کارمند ارشد عمليات

 کنترل رسيدوارسال4980 40127 130 
 وحيد نائينی نويد فرزاد سرشت غالمحسين فالح راد
فريبرز خردمند محمد رضا عطايی عين ا... ساير نادر

بابازاده مرتضی قس

 مسئول عمليات کارمند ارشد عمليات
 استاد کار نقل وانتقال مواد نفتی

    کنترل رسيد وارسال4101 40128 131 

 مراکزانتقال نفت فراوده ها4217 40128 132 
 وحيد نائينی نويد فرزاد سرشت غالمحسين فالح راد
فريبرز خردمند محمد رضا عطايی عين ا... ساير نادر

بابازاده مرتضی قس

 مسئول عمليات کارمند ارشد عمليات
 استاد کار نقل وانتقال مواد نفتی

 مراکزانتقال نفت فراوده ها5332 40129 133 
 وحيد نائينی نويد فرزاد سرشت غالمحسين فالح راد
فريبرز خردمند محمد رضا عطايی عين ا... ساير نادر

بابازاده مرتضی قس

 مسئول عمليات کارمند ارشد عمليات
 استاد کار نقل وانتقال مواد نفتی

 10 نمونه گيری "  مراکز انتقال نفت فراورده ها3141 40130 134 
 18 نمونه گيری"  مراکز انتقال نفت فراورده ها3142 40131 135 
  مسئول ايمنی و آتش نشانی عباسعلی افشار ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله5409 40132 136 
  تکنسين ارشد تعميرات خطوط لوله رضا شيرازی منطقه خط لوله5311 40133 137 
    ستاد منطقه تهران منطقه خط لوله0 40134 138 

 رئيس تاسيسات انتهايی ری و مرکز عباس مساوات کنترل ری قديم4921 40135 139 
 انتقال

 140 40136 0    
 141 40137 0    
  تاسيسات انتهايی کرج  تاسيسات انتهايی کرج3239 40138 142 
  انبار نفت کرج  انبار نفت کرج3494 40139 143 
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 تاسيسات رشت4681 40140 144 
 انوری- صفرعلی زاهدی -ناصر ضيابری -پرويزايوبی

راد-عليرضاداودی -فرزادکسمايی-
عليرضاخوشحال-مصطفی دهدست-ابراهيم شيخی

  رئيس

  تاسيسات الجيم  تاسيسات الجيم3411 40141 145 
  ايستگاه ايوانکی  ايستگاه ايوانکی3229 40142 146 
  ساری  منطقه ساری5523 40143 147 
  ساری  منطقه ساری3544 40144 148 
  نيرو گاه منتظر قائم  نيرو گاه منتظر قائم3495 40145 149 
  تاسيسات گل پل  تاسيسات گل پل5302 40146 150 
  تاسيسات ورسک  تاسيسات ورسک4252 40147 151 
  تاسيسات قوچک  تاسيسات قوچک3570 40148 152 
  تاسيسات رودبار  تاسيسات رودبار3898 40149 153 
  تاسيسات سمنان  تاسيسات سمنان4187 40150 154 
  سوخت گيری مهر آباد  سوخت گيری مهر آباد4861 40151 155 
  مرکز انتقال نفت قزوين  مرکز انتقال نفت قزوين4975 40152 156 
  مرکز انتقال نفت چشمه شور  مرکز انتقال نفت چشمه شور5141 40153 157 
  کنترل مرکزی تهران  کنترل مرکزی تهران5001 40154 158 
  کنترل مرکزی تهران  کنترل مرکزی تهران5118 40155 159 
  کنترل مرکزی تهران  کنترل مرکزی تهران4765 40156 160 
  رستوران مرکز منطقه  رستوران مرکز منطقه3999 40157 161 
    تدارکات خط لوله3311 40158 162 
  رئيس تدارکات کاال - مسئول دفتر سيد علی مير حسينی - امير حسين فراتی تدارکات کاال خطوط لوله4961 40158 163 
  رئيس تدارکات کاال - مسئول دفتر سيد علی مير حسينی - امير حسين فراتی تدارکات کاال خطوط لوله5017 40159 164 
  مسئول انبارهای مرکزی اصغر بهين فراز تدارکات کاال خطوط لوله4984 40160 165 
  آناليست سفارشات عليرضا صابری تدارکات کاال خطوط لوله4962 40161 166 
  سفارشات مهدی ملک تدارکات کاال خطوط لوله4244 40162 167 
 ISO اتاق   تدارکات کاال خطوط لوله5016 40163 168 
  بازرس انبارها کاظم اسديان تدارکات کاال خطوط لوله5055 40164 169 
  بازرس ارشد انبارها افشين آقاپور تدارکات کاال خطوط لوله4455 40165 170 
  تايپيست سارا سادات مير عاليی تدارکات کاال خطوط لوله3790 40166 171 
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  انباردار اصغر مير شفيعی تدارکات کاال خطوط لوله4948 40167 172 
 173 40168 0    
  ثبت حواله ها علی معصومی تدارکات کاال خطوط لوله4146 40169 174 
  بازرس انبارها شهرام عزت پور تدارکات کاال خطوط لوله4950 40170 175 
  بازرس انبارها عليرضا مشيری تدارکات کاال خطوط لوله5252 40171 176 
  کارمند ارشد کاال رضا حقگو تدارکات کاال خطوط لوله4374 40172 177 
  مسئول انبار گروه برق ومخابرات غالم احمد مالکی - حسن ملک شاهميران - محسن اميری تدارکات کاال خطوط لوله3732 40173 178 
    کارگاه ابزار دقيق3889 40174 179 
  مسئول رسيد و ارسال اثمری تدارکات کاال-انبار رسيد و ارسال4967 40174 180 
  مسئول رسيد کاال مصطفی شياسی تدارکات کاال خطوط لوله4960 40175 181 
  مسئول ارسال کاال مهدی فهيمی تدارکات کاال خطوط لوله5023 40176 182 
  کارمند رسيد کاال حميدرضا محمودی تدارکات کاال خطوط لوله4731 40177 183 
  رئيس حمل ونقل وحيد رجبی تدارکات کاال خطوط لوله5280 40178 184 
  راننده محمود فالح نقليه5263 40179 185 
  بايگانی سيد حسين حسين خواهان - مهدی جهانگيری تدارکات کاال خطوط لوله5394 40180 186 
  آناليست غالمرضا منصوری تدارکات کاال خطوط لوله4963 40181 187 
  کارمند انبار مرتضی نوذری تدارکات کاال خطوط لوله4966 40182 188 
  کارمند انبار مرتضی نوذری تدارکات کاال خطوط لوله4373 40183 189 
  رئيس کنترل موجودی عليرضا حيدری تدارکات کاال خطوط لوله4964 40184 190 
  مسئول فروش کاالی مازاد جهانگير اميدی تدارکات کاال خطوط لوله4542 40185 191 
  انباردار مرتضی نويدی تدارکات کاال خطوط لوله3998 40186 192 
  انباردار قاسم بهرامی تدارکات کاال خطوط لوله4407 40187 193 
  انباردار قاسم بهرامی تدارکات کاال خطوط لوله5540 40188 194 
  انباردار يونس يازع تدارکات کاال خطوط لوله5295 40189 195 
  انباردار ارشد مسعود راستين تدارکات کاال خطوط لوله5294 40190 196 
 197 40191 0    
    تدارکات کاال خطوط لوله0 40192 198 
  انباردار علی نباتی تدارکات کاال خط لوله5211 40193 199 
 200 40194 0    
  آناليست معين محمودی انبار تدارکات کاال5033 40195 201 
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   ابوالفضل پيرجانی آناليست سفارشات4738 40196 202 
   علی صلواتی انباردار5024 40197 203 
   علی فروتن آناليست کاالی مازاد5267 40198 204 
   مهدی خانعلی کارمند رسيد کاال5349 40199 205 
   عليرضا صادقی کارمند ارشد ارسال کاال4822 40200 206 
  آناليست سفارشات محسن طاهريان تدارکات کاال خط لوله5460 40201 207 
   مسعود قاسمی- عليرضا اسدی مطلق کارمند رسيد کاال5529 40202 208 
   علی امانی سفارشات5000 40203 209 
   محمد گلمحمدی بازبين انبار5656 40204 210 
   والع هدايی جوشکار -تاسيسات5513 40205 211 
  کارشناس ايمنی محمد رضا حسن بيگی پخش ايمنی اتش نشانی3933 40206 212 
  کارشناس آتش نشانی نادر بهرامی پخش ايمنی اتش نشانی3934 40207 213 
  کارشناس آتش نشانی نادر بهرامی پخش ايمنی اتش نشانی3935 40208 214 
  کارشناس ايمنی حميد رضا کرم بين پخش ايمنی اتش نشانی3936 40209 215 
  کارشناس ارشد ايمنی جواد ويس کرمی پخش ايمنی اتش نشانی3937 40210 216 
  کارشناس آتش نشانی عباس شاهمرادی پخش ايمنی اتش نشانی3938 40211 217 
  کارشناس ارشد آتش نشانی احد آبادم بيک پخش ايمنی اتش نشانی3939 40212 218 
  کارشناس ارشد آتش نشانی احد آبادم بيک پخش ايمنی اتش نشانی3940 40213 219 
  کارشناس ارشد ايمنی محمد چاهستانی پخش ايمنی اتش نشانی3941 40214 220 
  کارشناس ارشد ايمنی محمد چاهستانی پخش ايمنی اتش نشانی3945 40215 221 
  مسئول دفتر خانم ترابی پخش ايمنی اتش نشانی3942 40216 222 
  مسئول دفتر خانم ترابی پخش ايمنی اتش نشانی4251 40217 223 
  آبدارچی حسين هاشمی جعفر محمدی پخش ايمنی اتش نشانی3943 40218 224 
  استاد کار آتش نشان حسن قديمی پخش ايمنی اتش نشانی3944 40219 225 
  رئيس اداره ايمنی و آتش نشانی مظاهر انصاری پخش ايمنی اتش نشانی4208 40220 226 
  رئيس اداره ايمنی و آتش نشانی مظاهر انصاری پخش ايمنی اتش نشانی4215 40221 227 
  رئيس انبار ری علی هوشيار رئيس انبار ری4281 40222 228 
  رئيس انبار ری علی هوشيار رئيس انبار ری4210 40223 229 
  معاون انبار ری ابوالقاسم نيک آئين معاون انبار ری4842 40224 230 
  مسئول دفتر زهره غفوری مسئول دفتر4600 40225 231 
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 مجيد احمدی محمد رضا نوذری قربان حاجتی جمشيد مسئول عمليات4209 40226 232 
  مسئول عملياتايقايی اردبيلی

 مجيد احمدی جمشيد ايقايی اردبيلی محمد رضا نوذری مسئول عمليات4915 40227 233 
  مسئول عملياتقربان حاجتی

  رئيس بيظرف جوهری رئيس بيظرف4207 40228 234 

 مهدی سليم خانی سيد عليرضا مدنی سيد جليل حسينی شيفت بيظرف4434 40229 235 
  شيفت بيظرففرامرز فتحی

 مهدی سليم خانی فرامرز فتحی سيد عليرضا مدنی سيد شيفت بيظرف4935 40230 236 
  جليل حسينی

  اندازه گيری مخازن عزيز خانی اندازه گيری مخازن3541 40231 237 
  اندازه گيری مخازن  اندازه گيری مخازن3554 40232 238 
  امور اداری نصيری محمد کيانپور امور اداری4603 40233 239 
  امور اداری عباس رجبی زاده امور اداری4328 40234 240 
  دارو درمان امرا... معينی دارو درمان4227 40235 241 
  بايگانی و دبير خانه عزيز خانی بايگانی و دبير خانه4230 40236 242 
  انبار سرب و پلمپ سردارپور انبار سرب و پلمپ3452 40237 243 

 فرهاد وسيع زادهولی ا... امينی آبادی بهرام صفدری آبدارخانه (شيفت)3048 40238 244 
  آبدارخانه (شيفت)حقيقت خدايی

 واحد مهندسی مهندس ارشد واحد4813 40239 245 
مهندسی

 احتمائی حميد فراهانی فرهاد همراه جمال طهماسبی
سرافراز

 واحد مهندسی مهندس ارشد واحد
 مهندسی

 واحد مهندسی مهندس ارشد واحد4229 40240 246 
مهندسی

 احتمائی حميد فراهانی فرهاد همراه جمال طهماسبی
سرافراز

 واحد مهندسی مهندس ارشد واحد
 مهندسی

  مهندس برق تکنسين برق رحيم نژاد حيدر گل محمدی-محسن مهرآذر مهندس برق تکنسين برق4223 40241 247 
  مهندس برق تکنسين برق رحيم نژاد حيدر گل محمدی-محسن مهرآذر مهندسی برق3481 40242 248 

 مجتبی شجاعی-عباس ملک برميمهدی احمدی-موسی مهندسی انبار4630 40243 249 
  مهندسی انبارالرضا اقبالپور

    انبارنفت پخش3353 40244 250 

 نادر آذر نوش محمد حنافی مقدم محسن معرفيان حسن واحد پيگيری4420 40245 251 
  واحد پيگيریپوداد محسن بورجار حسينی حسن فارسيان

 نادر آذر نوش حسن پوداد محمد حنافی مقدم محسن واحد پيگيری4136 40246 252 
  واحد پيگيریمعرفيان محسن بورجار حسينی حسن فارسيان

  حمل ونقل وتدارکات احمد محسنی کلو سيد طاهر کيانی مهدی عليزاده حمل ونقل وتدارکات4437 40247 253 
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  حمل ونقل وتدارکات احمد محسنی کلو سيد طاهر کيانی مهدی عليزاده حمل ونقل وتدارکات4237 40248 254 
    اتاق کامپيوترحراست5365 40249 255 
  بهداری بهداشت  بهداری بهداشت5209 40250 256 
   بهداری بهداشت انبارنفت پخش4790 40251 257 
   رزرو انبارنفت پخش3915 40252 258 
  بهداری بهداشت  انبارنفت پخش3128 40253 259 
 260 40254 0    
  بهداری بهداشت  بهداری بهداشت4669 40255 261 
  بهداری  بهداری بهداشت4170 40256 262 
  استاد کار آزمايشگاه حسين اميری-نعمت ا... شبانی استاد کار آزمايشگاه4644 40257 263 

 محمد محمد زاده مديری شاهرخ دماوندی عليرضا نور مسئول واحد کامپيوتر واحد کامپيوتر3448 40258 264 
  مسئول واحد کامپيوتر واحد کامپيوترنژاد قاسم فتحعلی مجيد احمدی جالل کاظمی

  رستوران پوراصغر رستوران4212 40259 265 
  رستوران  رستوران4643 40260 266 
  رستوران  رستوران4679 40261 267 
  رستوران  رستوران4072 40262 268 
  دفتر حراست مظفر خالقی بهنيا زمانی دفتر حراست4191 40263 269 
  دفتر حراست مظفر خالقی بهنيا زمانی دفتر حراست5547 40264 270 
    دفتر حراست5548 40265 271 
 272 40266 0    
  حراست  حراست3780 40267 273 

 رسول چراغزاده مهرداد باقری مجتبی پور حسينی اکبر حراست درب ورودی4512 40268 274 
  حراست درب ورودینشاسته گر

  حراست درب ورودی  حراست درب ورودی3996 40269 275 
  آسايشگاه حراست  آسايشگاه حراست4295 40270 276 
  اتاق افسر نگهبان  اتاق افسر نگهبان3805 40271 277 
  حراست درب نفتکشها  حراست درب نفتکشها4979 40272 278 
  حراست راه آهن  حراست راه آهن3953 40273 279 
  برج نگهبانی  برج نگهبانی4904 40274 280 
    کتابخانه4663 40275 281 
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    مهندسی3650 40276 282 
 283 40277 0    
    نفت بری4168 40278 284 
   8 ساختمان اداری اتاق 4936 40279 285 

 حسن مثمری جهانگير دنيا مالی محمد رحمانی فرد محمد بازرسی اصلی4632 40280 286 
  بازرسی اصلیصفايی

 حسن مثمری جهانگير دنيا مالی محمد رحمانی فرد محمد بازرسی اصلی3043 40281 287 
  بازرسی اصلیصفايی

  توزيع بار- چهار مواد رضا محمودی توزيع بار- چهار مواد3469 40282 288 
  توزيع بار- نفت کوره بهادر رستگار توزيع بار- نفت کوره3468 40283 289 
  توزيع بار - حرارتی ها محمد قاسمی حميد پور اصغر توزيع بار - حرارتی ها4213 40284 290 

 غالمعلی کوثری-مسعود راوند-جواد منجی-حميد صدورشهری و نفت کوره4235 40285 291 
  برنو-مهران ملکی- مهدی زارعی

 غالمعلی کوثری-مسعود راوند-جواد منجی-حميد صدور شهری و نفت کوره4626 40286 292 
  برنو-مهران ملکی- مهدی زارعی

 سيد محمود طاهری-اصغرحامدی-گاراژيان- محمود باجه فروش4202 40287 293 
  حاجری-عليرضا کهنمويی- کيان زاده

    انبارنفت پخش0 40288 294 
  مکانيک سيد حسين حسينی مکانيک4849 40289 295 
  انبار دار مهندسی عباس برخ مهندسی3096 40290 296 
  انباردار مهندسی عباس برخ مهندسی4779 40291 297 
  جوشکار علی عمادی-داود کيومرثی -علی لطيفی مهندس5351 40292 298 
  کارگاه مکانيک  کارگاه مکانيک3779 40293 299 
  کارگاه تعميرات  مهندسی4891 40294 300 
  امور اداری دنا شيراز فالح مراد-صمد آبادم بيک امور اداری دنا شيراز3905 40295 301 
    کارگاه برق4270 40296 302 

 ابراهيم حسينی-سعيد رعيتی-مهدی عنايتی-کورش موتورخانه فرعی0 40297 303 
  استادکار موتور خانهنهاوندی

  موتورخانه جنوب  موتورخانه جنوب4910 40298 304 
  صدور حالل  صدور حالل3066 40299 305 
    ايمنی و آتشنشانی ری3010 40300 306 
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  صدور حالل  صدور حالل3055 40300 307 
    امور اداری3450 40301 308 
    بسيج3410 40302 309 
  بانک ملی  بانک ملی3973 40303 310 
    تعميرات نقليه4785 40304 311 
  مسئول ايمنی بهرام عزيزی راد ايمنی3281 40305 312 
    اتاق ايمنی4364 40306 313 
  مسئول ايمنی بهرام عزيزی راد مسئول ايمنی0 40307 314 
  مسئول کنترل کيفيت مهدی ليالزی کنترل کيفيت5346 40308 315 
 316 40309 0    
  مسئول کنترل کيفيت مهدی ليالری کنترل کيفيت3552 40310 317 

 غالمرضا سعدالدين-حسن مهدی پور حسين نصير کنترل کيفيت0 40311 318 
  کنترل کيفيتزاده-عليرضا اتراکی

  بارگيری اصلی احمد اکبری-ميثم محمدی محمود آهنگری-نوذری بارگيری اصلی4601 40312 319 

 حامی سوری-محمدديندارهريس ابراهيم عباسی روح ا... استاد کار بارگيری نفت کوره4916 40313 320 
  استاد کار بارگيری نفت کورهباقری سعيد اطيابی

 يعقوب کريم زاده-محمد صادقی يحيی نافعی-عباس فتح بارگيری بنزين4290 40314 321 
  بارگيری بنزينالهی

  صدور حالل  صدور حالل3055 40315 322 
    خرده فروشی3576 40316 323 
  صدور راه آهن علی اکبر ونکی-حسن عاشقی احمد نادريان-بهرامی صدور راه آهن4268 40317 324 
  اتاق کامپيوتر  اتاق کامپيوتر3802 40318 325 
  انجمن اسالمی  انجمن اسالمی4722 40319 326 
    اتوبوسرانی ری2846 40320 327 
    اتوبوسرانی4610 40320 328 
   کانکس رانندگان نقليه اتوبوسرانی - پارکينگها3951 40321 329 
  عمليات کاال منطقه تهران صدرمنش- عمليات کاال منطقه تهران4274 40322 330 
    انبارداری5336 40323 331 
    انبار تدارکات تهران5312 40324 332 
    انبار تدارکات تهران5310 40325 333 
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    تهويه مرکزی3290 40326 334 

 شايان پور- جوادسجادی-منوچهر گاسينی-صيادقربان انبار مظروف4214 40327 335 
  نژاد

    صدور مظروف4438 40328 336 
    تعاونی کارکنان4238 40329 337 
  انبار مظروف  انبار مظروف4621 40330 338 
    واحد خوردگی3576 40331 339 
  مهندسی انبار  مهندسی انبار4388 40332 340 
 341 40333 0    
    کانکس راه آهن5356 40334 342 
  شرکت ريل نيرو  شرکت ريل نيرو4650 40335 343 
  کانکس راه آهن  کانکس راه آهن0 40336 344 
  آتشنشانی  آتشنشانی4122 40337 345 
  آتش نشانی انبار  آتش نشانی انبار4375 40338 346 
  آتشنشانی  آتشنشانی3817 40339 347 
  اتاق کارت حراست  اتاق کارت حراست5477 40340 348 
  بانک ملی پخش  بانک ملی پخش4532 40341 349 
  آزمايشگاه  آزمايشگاه4618 40342 350 
  آزمايشگاه  آزمايشگاه4514 40343 351 
  آزمايشگاه  آزمايشگاه5227 40344 352 
 353 40345 0    

 مهدی قطره ای-عبدا... حيدری-بابک اسدی-عليرضاHF اتاق 4225 40346 354 
  جاللی-علی آتشين بار

 مهدی قطره ای-عبدا... حيدری-بابک اسدی-عليرضاHF اتاق 4226 40347 355 
 HF اپراتور جاللی-علی آتشين بار

 مهدی قطره ای-عبدا... حيدری-بابک اسدی-عليرضاHF اتاق 4385 40348 356 
 HF اپراتور جاللی-علی آتشين بار

 مهدی قطره ای-عبدا... حيدری-بابک اسدی-عليرضاHF اتاق 3344 40349 357 
 HF اپراتور جاللی-علی آتشين بار

 مهدی قطره ای-عبدا... حيدری-بابک اسدی-عليرضاHF اتاق 3343 40350 358 
 HF اپراتور جاللی-علی آتشين بار
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 مهدی قطره ای-عبدا... حيدری-بابک اسدی-عليرضاHF اتاق 4766 40351 359 
 HF اپراتور جاللی-علی آتشين بار

    مرکز منطقه امور اداری4708 40352 360 
    مرکز منطقه امور اداری3219 40353 361 
   خانم رجبیIMS مرکز منطقه دفتر 3317 40354 362 
   اسعدی مرکز منطقه3830 40355 363 
   بيرامی مرکز منطقه5307 40356 364 
  انجمن اسالمی  مرکز منطقه5129 40357 365 
    تعميرات مکانيک5140 40358 366 
    مرکز منطقه روابط عمومی3296 40359 367 
   هوشمند مرکز منطقه3389 40360 368 
    مرکز منطقه کتابخانه3526 40361 369 
    مرکز منطقه آبدارخانه همکف5521 40362 370 
   جاللی مرکز منطقه امور اداری3972 40363 371 

 مرکز منطقه تلفن عمومی طبقه5560 40364 372 
   همکف

    مرکز منطقه تلفن عمومی طبقه دوم5561 40365 373 
   لک مرکز منطقه- امور مالی3971 40366 374 
    اتاق ورزش3393 40367 375 
    مرکز منطقه حقوق و دستمزد3060 40368 376 
   شکوری مرکز منطقه کتابخانه3306 40369 377 
    مرکز منطقه اتاق کنفرانس4496 40370 378 
 379 40371 0    
 380 40372 0    
    بايگانی راکد جنب حراست قديم5413 40373 381 
 382 40374 0    
    نقليه منطقه تهران5322 40375 383 
    انبار نقليه سبک5011 40376 384 
    -نقليه سنگين اتاق رانندگان5321 40377 385 
  آزمايشگاه  آزمايشگاه4206 40378 386 
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  آزمايشگاه  آزمايشگاه5224 40379 387 
  آزمايشگاه  آزمايشگاه4860 40380 388 
  آزمايشگاه  آزمايشگاه4296 40381 389 
  آزمايشگاه  آزمايشگاه5225 40382 390 
  آزمايشگاه  آزمايشگاه5223 40383 391 
  آزمايشگاه  آزمايشگاه5228 40384 392 
  صدور راه آهن  صدور راه آهن3424 40385 393 
    شرکت ميالک5589 40386 394 
    شرکت ميالک4941 40387 395 
    حراست4633 40388 396 
    انبار تدارکات3837 40389 397 
    رستوران منطقه3399 40390 398 
    رستوران منطقه3398 40391 399 
   امانی انبار تدارکات3035 40392 400 
    حراست درب ورود3406 40393 401 
 402 40394 0    
 403 40395 0    
 404 40396 0    
 405 40397 0    
 406 40398 0    
 407 40399 0    
 408 40400 0    

 کارشناس ارشد امور حقوقی و5070 40401 409 
   علی ملکوتی فرقراردادها

  امور حقوقی منطقه تهران خط لوله پور اصغر محمد مهدی اسدی امير آبادی مرکز منطقه3052 40402 410 
  رئيس امور مالی امير جاللی ستاد منطقه تهران4657 40403 411 

 کارشناس بودجه کنترل هزينه حسين شير محمدی ستاد منطقه تهران4128 40404 412 
 هاوسندرسی

  متصدی خزانه دستمزد بهرام شاکری ستاد منطقه تهران4370 40405 413 
 414 40406 0    
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 415 40407 0    
 416 40408 0    
 417 40409 0    
  بازرسی مظروف  بازرسی مظروف4436 40410 418 
    مرکز منطقه3134 40411 419 
    آسايشگاه حراست3168 40412 420 
  انبار مظروف  انبار مظروف3988 40413 421 
  ساختمان اداری  ساختمان اداری5478 40414 422 
  ستاد بسيج  ستاد بسيج5254 40415 423 
  صدور مظروف  صدور مظروف4746 40416 424 
  مهندسی پست فشار قوی  مهندسی پست فشار قوی3770 40417 425 
  اتاق مظروف  اتاق مظروف3580 40418 426 
  ايمنی  ايمنی3557 40419 427 
  ايمنی  ايمنی3551 40420 428 
  ايمنی  ايمنی3990 40421 429 
  مظروف  مظروف4786 40422 430 
   شرکت اخوت طلوع پارکينگ نفتکشها3912 40423 431 
    پخش بهداری بهداشت3798 40424 432 
    آزمايشگاه مرکزی4515 40425 433 
    کامپيوتر3989 40426 434 
    موتورخانه مخازن0 40427 435 
 436 40428 4550    
 437 40429 3310    
 438 40430 4588    
 439 40431 0    
 440 40432 3277    
   شرکت ريل ابريشم کانکس راه آهن0 40433 441 
 442 40434 0    
 443 40435 0    
    حراست راه آهن3953 40436 444 
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 445 40437 0    
 446 40438 0    
 447 40439 0    
    بارگيری کنترل کيفيت4865 40440 448 
    آزمايشگاه4619 40441 449 
 450 40442 3281    
 451 40443 0    
 452 40444 0    
 453 40445 0    
 454 40446 0    
 455 40447 0    
 456 40448 0    
 457 40449 0    
   ADK اتاق راديو ورودی 3222 40450 458 
   ADK اتاق راديو ورودی 3230 40451 459 
    پيمانکار خدمات3262 40452 460 
   ADK اتاق راديو ورودی 4243 40453 461 
    تلمبه خانه مرقاب3352 40454 462 
    نقليه سبک3489 40455 463 
    تاسيسات کرج حراست تاسيسات3425 40456 464 
   507 مرکزی دوم اتاق 3163 40457 465 
   216 مرکزی دوم اتاق 3216 40458 466 
    مرکزی اول وزارت4629 40459 467 
    تاسيسات قم3228 40460 468 
    انبار ری شهريار/ تدارکات خط لوله5180 40461 469 

 انبار ری شهريار- انبار پرژه -3039 40462 470 
   اصغر مير شفيعیتدارکات کاال خط لوله

 انبار ری شهريار-انبارمخابرات-3997 40463 471 
   تدارکات کاال

    انبار کارگاه5451 40464 472 
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    انبار کارگاه مخابرات4706 40465 473 
 474 40466 0    
    انبار کارگاه مرکزی3276 40467 475 

 کانکس محوطه سازی انبار ری5308 40468 476 
   شهريار

 پيمانکار محوطه سازی انبار ری3386 40469 477 
   شهريار

    کانکس سوييچ جنب انبار کابل3240 40470 478 
   سعيدفروغی- مرکز تلفن سيار4745 40471 479 
   احمد خميس آبادی انبار ی شهريار- انبار مازاد3960 40472 480 
    انبار ری شهريار5211 40473 481 
    مهندسی4736 40474 482 
    مهندسی4798 40475 483 
    انبار مهندسی5019 40476 484 
   رفعت ا... خليلی انبار ری شهريار - انبار اتصاالت3038 40477 485 
    ساختمان ابزار دقيق4624 40478 486 
    نظارت بر صادات3887 40479 487 
    شرکت ميالک روبروی اتاق راديو4941 40480 488 
    انبار ری شهريار نگهبانی3089 40481 489 
    موتور خانه حالل پخش3066 40482 490 
    نظارت بر صادرات5583 40483 491 
    آزمايشگاه شرکت ميالک5359 40484 492 
    تدارکات4726 40485 493 
    انبار فنی حراست3374 40486 494 
    انبار تدارکات4523 40487 495 
    نجار خانه- تدارکات کاال4946 40488 496 
    نجار خانه- تدارکات کاال4965 40489 497 
    نجار خانه- تدارکات کاال3080 40490 498 
    اتاق شيفت رانندگان4597 40491 499 
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 برنامه ريزی ستاد حمل و نقل مواد3271 40492 500 
   نفتی

   شرکت پاشا ترابر پارکينگ نفتکشها3911 40493 501 
   شرکت ره گسترش پارکينگ نفتکشها4851 40494 502 
    تعاونی نفتکشها3736 40495 503 
    کانکس تعميرات نقليه4468 40496 504 
 505 40497 0    
    حراست0 40498 506 
 507 40499 0    
 508 40500 0    
 509 40501 0    
 510 40502 0    
   راستخانه تدارکات کاال منطقه4965 40503 511 
 512 40504 0    
   اتاق محوطه کنترل ری تبريز4186 40505 513 
    تاسيسات مغانک5586 40506 514 
 515 40507 4788    
   رويز رويز توربين4760 40508 516 
    ايوانکی3223 40509 517 
    تاسيسات کن5587 40510 518 
 519 40511 0    
 520 40512 0    
 521 40513 0    
 522 40514 0    
 523 40515 0    
   تعميرات خط هات تپ خط لوله4410 40516 524 
 525 40517 0    
 526 40518 0    
 527 40519 0    
    نقليه سنگين3831 40520 528 
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 529 40521 0    
 530 40522 0    
    بايگانی راکد0 40523 531 
 532 40524 0    
 533 40525 0    
 534 40526 0    
 535 40527 0    
 536 40528 0    
 537 40529 0    
  پخش - واگذاری نفت کشها کسائيان پخش - واگذاری نفت کشها4717 40530 538 
   نعمتی - سرويس عمومی پخش - واگذاری نفت کشها4382 40531 539 
  مسئول دفتر  پخش - واگذاری نفت کشها4742 40532 540 
    پخش - واگذاری نفت کشها4362 40533 541 
   جليليان پخش - واگذاری نفت کشها4764 40534 542 
  مسئول دفتر  پخش - واگذاری نفت کشها5221 40535 543 
   نجاری - کامپيوتر پخش - واگذاری نفت کشها5428 40536 544 
    پخش - واگذاری نفت کشها3149 40537 545 
   عبدی پخش - واگذاری نفت کشها3078 40538 546 
  تامين نگهداشت  پخش - واگذاری نفت کشها4770 40539 547 
    پخش - واگذاری نفت کشها5455 40540 548 
    پخش - واگذاری نفت کشها4973 40541 549 
 550 40542 0    
    ابزار دقيق-کارگاه ابزار دقيق4969 40543 551 
    فاکس منطقه تهران5243 40544 552 
 553 40544 0    
 554 40545 0    
    متيرينگ4269 40546 555 
 556 40547 0    
 557 40548 0    
 558 40549 0    
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 559 40550 0    
 560 40551 0    
 561 40552 0    
 562 40553 0    
 563 40554 0    
 564 40555 0    
 565 40556 0    
 566 40557 0    
 567 40558 0    
 568 40559 0    
 569 40560 0    
 570 40561 0    
 571 40562 0    
 572 40563 0    
 573 40564 0    
 574 40565 0    
 575 40566 0    
 576 40567 0    
 577 40568 0    
 578 40569 0    
 579 40570 0    
 580 40571 0    
 581 40572 0    
 582 40573 0    
 583 40574 0    
 584 40575 0    
 585 40576 0    
 586 40577 0    
 587 40578 0    
 588 40579 0    
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 589 40580 0    
 590 40581 0    
 591 40582 0    
 592 40583 0    
 593 40584 0    
 594 40585 0    
 595 40586 0    
 596 40587 0    
 597 40588 0    
 598 40589 0    
 599 40590 0    
 600 40591 0    
 601 40592 0    
 602 40593 0    
 603 40594 0    
 604 40595 0    
 605 40596 0    
 606 40597 0    
 607 40598 0    
 608 40599 0    
 609 40600 0    
 610 40601 0    
 611 40602 0    
 612 40603 0    
 613 40604 0    
 614 40605 0    
 615 40606 0    
 616 40607 0    
 617 40608 0    
 618 40609 0    
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 619 40610 0    
 620 40611 0    
 621 40612 0    
 622 40613 0    
 623 40614 0    
 624 40615 0    
 625 40616 0    
 626 40617 0    
 627 40618 0    
 628 40619 0    
 629 40620 0    
 630 40621 0    
 631 40622 0    
 632 40623 0    
 633 40624 0    
 634 40625 0    
 635 40626 0    
 636 40627 0    
 637 40628 0    
 638 40629 0    
 639 40630 0    
 640 40631 0    
 641 40632 0    
 642 40633 0    
 643 40634 0    
 644 40635 0    
 645 40636 0    
 646 40637 0    
 647 40638 0    
 648 40639 0    
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 649 40640 0    
 650 40641 0    
 651 40642 0    
 652 40643 0    
 653 40644 0    
 654 40645 0    
 655 40646 0    
 656 40647 0    
 657 40648 0    
 658 40649 0    
 659 40650 0    
 660 40651 0    
 661 40652 0    
 662 40653 0    
 663 40654 0    
 664 40655 0    
 665 40656 0    
 666 40657 0    
 667 40658 0    
 668 40659 0    
 669 40660 0    
 670 40661 0    
 671 40662 0    
 672 40663 0    
 673 40664 0    
 674 40665 0    
 675 40666 0    
 676 40667 0    
 677 40668 0    
 678 40669 0    
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 679 40670 0    
 680 40671 0    
 681 40672 0    
 682 40673 0    
 683 40674 0    
 684 40675 0    
 685 40676 0    
 686 40677 0    
 687 40678 0    
 688 40679 0    
 689 40680 0    
 690 40681 0    
 691 40682 0    
 692 40683 0    
 693 40684 0    
 694 40685 0    
 695 40686 0    
 696 40687 0    
 697 40688 0    
 698 40689 0    
 699 40690 0    
 700 40691 0    
 701 40692 0    
 702 40693 0    
 703 40694 0    
 704 40695 0    
 705 40696 0    
 706 40697 0    
 707 40698 0    
 708 40699 0    
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 709 40700 0    
 710 40701 0    
 711 40702 0    
 712 40703 0    
 713 40704 0    
 714 40705 0    
 715 40706 0    
 716 40707 0    
 717 40708 0    
 718 40709 0    
 719 40710 0    
 720 40711 0    
 721 40712 0    
 722 40713 0    
 723 40714 0    
 724 40715 0    
 725 40716 0    
 726 40717 0    
 727 40718 0    
 728 40719 0    
 729 40720 0    
 730 40721 0    
 731 40722 0    
 732 40723 0    
 733 40724 0    
 734 40725 0    
 735 40726 0    
 736 40727 0    
 737 40728 0    
 738 40729 0    
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 739 40730 0    
 740 40731 0    
 741 40732 0    
 742 40733 0    
 743 40734 0    
 744 40735 0    
 745 40736 0    
 746 40737 0    
 747 40738 0    
 748 40739 0    
 749 40740 0    
 750 40741 0    
 751 40742 0    
 752 40743 0    
 753 40744 0    
 754 40745 0    
 755 40746 0    
 756 40747 0    
 757 40748 0    
 758 40749 0    
 759 40750 0    
 760 40751 0    
 761 40752 0    
 762 40753 0    
 763 40754 0    
 764 40755 0    
 765 40756 0    
 766 40757 0    
 767 40758 0    
 768 40759 0    
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 769 40760 0    
 770 40761 0    
 771 40762 0    
 772 40763 0    
 773 40764 0    
 774 40765 0    
 775 40766 0    
 776 40767 0    
 777 40768 0    
 778 40769 0    
 779 40770 0    
 780 40771 0    
 781 40772 0    
 782 40773 0    
 783 40774 0    
 784 40775 0    
 785 40776 0    
 786 40777 0    
 787 40778 0    
 788 40779 0    
 789 40780 0    
 790 40781 0    
 791 40782 0    
 792 40783 0    
 793 40784 0    
 794 40785 0    
 795 40786 0    
 796 40787 0    
 797 40788 0    
 798 40789 0    
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 799 40790 0    
 800 40791 0    
 801 40792 0    
 802 40793 0    
 803 40794 0    
 804 40795 0    
 805 40796 0    
 806 40797 0    
 807 40798 0    
 808 40799 0    
 809 40800 0    
 810 40801 0    
 811 40802 0    
 812 40803 0    
 813 40804 0    
 814 40805 0    
 815 40806 0    
 816 40807 0    
 817 40808 0    
 818 40809 0    
 819 40810 0    
 820 40811 0    
 821 40812 0    
 822 40813 0    
 823 40814 0    
 824 40815 0    
 825 40816 0    
 826 40817 0    
 827 40818 0    
 828 40819 0    
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 829 40820 0    
 830 40821 0    
 831 40822 0    
 832 40823 0    
 833 40824 0    
 834 40825 0    
 835 40826 0    
 836 40827 0    
 837 40828 0    
 838 40829 0    
 839 40830 0    
 840 40831 0    
 841 40832 0    
 842 40833 0    
 843 40834 0    
 844 40835 0    
 845 40836 0    
 846 40837 0    
 847 40838 0    
 848 40839 0    
 849 40840 0    
 850 40841 0    
 851 40842 0    
 852 40843 0    
 853 40844 0    
 854 40845 0    
 855 40846 0    
 856 40847 0    
 857 40848 0    
 858 40849 0    
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 859 40850 0    
 860 40851 0    
 861 40852 0    
 862 40853 0    
 863 40854 0    
 864 40855 0    
 865 40856 0    
 866 40857 0    
 867 40858 0    
 868 40859 0    
 869 40860 0    
 870 40861 0    
 871 40862 0    
 872 40863 0    
 873 40864 0    
 874 40865 0    
 875 40866 0    
 876 40867 0    
 877 40868 0    
 878 40869 0    
 879 40870 0    
 880 40871 0    
 881 40872 0    
 882 40873 0    
 883 40874 0    
 884 40875 0    
 885 40876 0    
 886 40877 0    
 887 40878 0    
 888 40879 0    
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 889 40880 0    
 890 40881 0    
 891 40882 0    
 892 40883 0    
 893 40884 0    
 894 40885 0    
 895 40886 0    
 896 40887 0    
 897 40888 0    
 898 40889 0    
 899 40890 0    
 900 40891 0    
 901 40892 0    
 902 40893 0    
 903 40894 0    
 904 40895 0    
 905 40896 0    
 906 40897 0    
 907 40898 0    
 908 40899 0    
 909 40900 0    
 910 40901 0    
 911 40902 0    
 912 40903 0    
 913 40904 0    
 914 40905 0    
 915 40906 0    
 916 40907 0    
 917 40908 0    
 918 40909 0    
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 919 40910 0    
 920 40911 0    
 921 40912 0    
 922 40913 0    
 923 40914 0    
 924 40915 0    
 925 40916 0    
 926 40917 0    
 927 40918 0    
 928 40919 0    
 929 40920 0    
 930 40921 0    
 931 40922 0    
 932 40923 0    
 933 40924 0    
 934 40925 0    
 935 40926 0    
 936 40927 0    
 937 40928 0    
 938 40929 0    
 939 40930 0    
 940 40931 0    
 941 40932 0    
 942 40933 0    
 943 40934 0    
 944 40935 0    
 945 40936 0    
 946 40937 0    
 947 40938 0    
 948 40939 0    
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 949 40940 0    
 950 40941 0    
 951 40942 0    
 952 40943 0    
 953 40944 0    
 954 40945 0    
 955 40946 0    
 956 40947 0    
 957 40948 0    
 958 40949 0    
 959 40950 0    
 960 40951 0    
  مهندس شبکه تلفن علی حسين سپهوندAnnouncement سيستم 4212 40952 961 
  مهندس شبکه تلفن علی حسين سپهوندAnnouncement سيستم 0 40953 962 
  مهندس شبکه تلفن علی حسين سپهوندAnnouncement سيستم 0 40954 963 
  اطالعات ری اپراتور ری سر گروه شماره های اپراتور ری18 40955 964 
 965 40956 0    
 966 40957 0    
 967 40958 0    
 968 40959 0    
 969 40960 0    
 970 40961 0    
 971 40962 0    
 972 40963 0    
 973 40964 0    
 974 40965 0    
 975 40966 0    
 976 40967 0    
 977 40968 0    
 978 40969 0    
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 979 40970 0    
 980 40971 0    
 981 40972 0    
 982 40973 0    
 983 40974 0    
 984 40975 0    
 985 40976 0    
 986 40977 0    
 987 40978 0    
 988 40979 0    
 989 40980 0    
 990 40981 0    
 991 40982 0    
 992 40983 0    
 993 40984 0    
 994 40985 0    
 995 40986 0    
 996 40987 0    
 997 40988 0    
 998 40989 0    
 999 40990 0    
 1000 40991 0    
 1001 40992 0    
 1002 40993 0    
 1003 40994 0    
 1004 40995 0    
 1005 40996 0    
 1006 40997 0    
 1007 40998 0    
 1008 40999 0    
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 1009 41000 0    
 1010 41001 0    
 1011 41002 0    
 1012 41003 0    
 1013 41004 0    
 1014 41005 0    
 1015 41006 0    
 1016 41007 0    
 1017 41008 0    
 1018 41009 0    
 1019 41010 0    
 1020 41011 0    
 1021 41012 0    
 1022 41013 0    
 1023 41014 0    
 1024 41015 0    
 1025 41016 0    
 1026 41017 0    
 1027 41018 0    
 1028 41019 0    
 1029 41020 0    
 1030 41021 0    
 1031 41022 0    
 1032 41023 0    
 1033 41024 0    
 1034 41025 0    
 1035 41026 0    
 1036 41027 0    
 1037 41028 0    
 1038 41029 0    

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-مديريت مخابرات--- ليست شماره تلفن های منطقه ری

40 of 57



 1039 41030 0    
 1040 41031 0    
 1041 41032 0    
 1042 41033 0    
 1043 41034 0    
 1044 41035 0    
 1045 41036 0    
 1046 41037 0    
 1047 41038 0    
 1048 41039 0    
 1049 41040 0    
 1050 41041 0    
 1051 41042 0    
 1052 41043 0    
 1053 41044 0    
 1054 41045 0    
 1055 41046 0    
 1056 41047 0    
 1057 41048 0    
 1058 41049 0    
 1059 41050 0    
 1060 41051 0    
 1061 41052 0    
 1062 41053 0    
 1063 41054 0    
 1064 41055 0    
 1065 41056 0    
 1066 41057 0    
 1067 41058 0    
 1068 41059 0    
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 1069 41060 0    
 1070 41061 0    
 1071 41062 0    
 1072 41063 0    
 1073 41064 0    
 1074 41065 0    
 1075 41066 0    
 1076 41067 0    
 1077 41068 0    
 1078 41069 0    
 1079 41070 0    
 1080 41071 0    
 1081 41072 0    
 1082 41073 0    
 1083 41074 0    
 1084 41075 0    
 1085 41076 0    
 1086 41077 0    
 1087 41078 0    
 1088 41079 0    
 1089 41080 0    
 1090 41081 0    
 1091 41082 0    
 1092 41083 0    
 1093 41084 0    
 1094 41085 0    
 1095 41086 0    
 1096 41087 0    
 1097 41088 0    
 1098 41089 0    
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 1099 41090 0    
 1100 41091 0    
 1101 41092 0    
 1102 41093 0    
 1103 41094 0    
 1104 41095 0    
 1105 41096 0    
 1106 41097 0    
 1107 41098 0    
 1108 41099 0    
 1109 41100 0    
 1110 41101 0    
 1111 41102 0    
 1112 41103 0    
 1113 41104 0    
 1114 41105 0    
 1115 41106 0    
 1116 41107 0    
 1117 41108 0    
 1118 41109 0    
 1119 41110 0    
 1120 41111 0    
 1121 41112 0    
 1122 41113 0    
 1123 41114 0    
 1124 41115 0    
 1125 41116 0    
 1126 41117 0    
 1127 41118 0    
 1128 41119 0    
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 1129 41120 0    
 1130 41121 0    
 1131 41122 0    
 1132 41123 0    
 1133 41124 0    
 1134 41125 0    
 1135 41126 0    
 1136 41127 0    
 1137 41128 0    
 1138 41129 0    
 1139 41130 0    
 1140 41131 0    
 1141 41132 0    
 1142 41133 0    
 1143 41134 0    
 1144 41135 0    
 1145 41136 0    
 1146 41137 0    
 1147 41138 0    
 1148 41139 0    
 1149 41140 0    
 1150 41141 0    
 1151 41142 0    
 1152 41143 0    
 1153 41144 0    
 1154 41145 0    
 1155 41146 0    
 1156 41147 0    
 1157 41148 0    
 1158 41149 0    
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 1159 41150 0    
 1160 41151 0    
 1161 41152 0    
 1162 41153 0    
 1163 41154 0    
 1164 41155 0    
 1165 41156 0    
 1166 41157 0    
 1167 41158 0    
 1168 41159 0    
 1169 41160 0    
 1170 41161 0    
 1171 41162 0    
 1172 41163 0    
 1173 41164 0    
 1174 41165 0    
 1175 41166 0    
 1176 41167 0    
 1177 41168 0    
 1178 41169 0    
 1179 41170 0    
 1180 41171 0    
 1181 41172 0    
 1182 41173 0    
 1183 41174 0    
 1184 41175 0    
 1185 41176 0    
 1186 41177 0    
 1187 41178 0    
 1188 41179 0    
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 1189 41180 0    
 1190 41181 0    
 1191 41182 0    
 1192 41183 0    
 1193 41184 0    
 1194 41185 0    
 1195 41186 0    
 1196 41187 0    
 1197 41188 0    
 1198 41189 0    
 1199 41190 0    
 1200 41191 0    
 1201 41192 0    
 1202 41193 0    
 1203 41194 0    
 1204 41195 0    
 1205 41196 0    
 1206 41197 0    
 1207 41198 0    
 1208 41199 0    
 1209 41200 0    
   خرابی تلفن شبکه های تلفن ری و شهرستانها0 41201 1210 
 1211 41201 13    
  رئيس واحد طراحی صفر علی حيدری مهندسی و خدمات فنی کابل4702 41202 1212 

 تکنسين ارشد طراحی تکنسين ارشد محمد ابراهيم بيات مهدی مهديان دهکردی مهندسی و خدمات فنی کابل3345 41203 1213 
 طراحی

  تکنسين کابل علی عالقه بند مهندسی و خدمات فنی کابل5012 41204 1214 
  تکنسين کابل علی عالقه بند مهندسی و خدمات فنی کابل5013 41205 1215 
  تکنسين کابل سعيد هادی مهندسی و خدمات فنی کابل3299 41206 1216 
  منشی واحد خانم ملکی مهندسی و خدمات فنی کابل5242 41207 1217 
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    اتاق استراحت اپراتور4144 41208 1218 
    نماز خانه اپراتور ها3824 41209 1219 

 رئيس مرکز آموزش و مهارتهای رضا آل ابراهيم آموزش خطوط لوله و مخابرات4837 41210 1220 
 فنی

    اداره آموزش خط لوله5065 41211 1221 

 رئيس برنامه ريزی و خدمات حسينعلی اکبريان آموزش خطوط لوله و مخابرات4747 41211 1222 
 آموزش

  کارشناس برنامه ريزی فخری سادات صرفه جو آموزش خطوط لوله و مخابرات4258 41212 1223 
  کارشناس برنامه ريزی نادر نجف پور آموزش خطوط لوله و مخابرات4856 41213 1224 
  متصدی کارگاهها اصغر فتح عليزاده آموزش خطوط لوله و مخابرات4911 41214 1225 
  کارشناس آموزش عمومی و رايانه مسعود انصاری آموزش خطوط لوله و مخابرات4539 41215 1226 
  کارشناس آموزش برق ابوالفضل مرادی آموزش خطوط لوله و مخابرات4533 41216 1227 
  کارشناس آموزش مخابرات افسانه تقی زاده آموزش خطوط لوله و مخابرات5198 41217 1228 
  کارشناس آموزش مکانيک سارا ملکی آموزش خطوط لوله و مخابرات5588 41218 1229 
 1230 41219 3984    

 مهندسی و خدمات فنی شبکه های3090 41220 1231 
   تلفن

    واحد کابل66154200 41220 1232 
  تايپيست پروين صديق فاطمه بدری آموزش خطوط لوله و مخابرات4310 41221 1233 
  آبدارخانه احمد صمديان آموزش خطوط لوله و مخابرات5448 41222 1234 
  کارشناسان آموزش  آموزش خطوط لوله و مخابرات5538 41223 1235 
  کارشناسان آموزش  آموزش خطوط لوله و مخابرات5539 41224 1236 
  انبار عليزادگان  شبکه های تلفن ری و شهرستانها4140 41225 1237 
  کارگاه  آموزش خطوط لوله و مخابرات3231 41226 1238 
    نگهداشت4341 41227 1239 

 اسدا... اسدی داود رمضانی اسدا... نيازی جواد علی اکبر نگهداشت ساختمان مخابرات3298 41227 1240 
  نگهداشتمحمد حلوايی بشير اسماعيلی

  آبدارخانه فريدون عزتی نگهداشت ساختمان مخابرات4864 41228 1241 
 1242 41229 0    
  مسئول دفتر علی روستائی کارگاه مخابرات4645 41230 1243 
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 نگهداشت ساختمان مخابرات5091 41231 1244 
 مصطفی خان ميرزايی -جواد نجف پور-حسين

کريمی-اکبر جعفر نژاد- احمد رضايی خندان- ابراهيم
احمدی

  تاسيسات

  امور اداری اصغر پنجايی مهربان بهداری ساختمان مخابرات4668 41232 1245 
  امور اداری اصغر پنجايی مهربان بهداری ساختمان مخابرات4796 41233 1246 
  امور اداری بابايی بهداری ساختمان مخابرات5022 41234 1247 
  امور اداری بابايی بهداری ساختمان مخابرات3258 41235 1248 
  امور اداری اصغری بهداری ساختمان مخابرات4250 41236 1249 
  اورژانس عبدالرضا شريفی بهداری ساختمان مخابرات4508 41237 1250 
  اورژانس احد بابايی منير بهداری ساختمان مخابرات4188 41238 1251 
  دندانپزشک دکتر نوذری بهداری ساختمان مخابرات4450 41239 1252 
  رئيس بهداری دکتر نيک رفتار بهداری ساختمان مخابرات5421 41240 1253 
  پزشک صنعتی دکتر نوری بهداری ساختمان مخابرات3447 41241 1254 
  پزشک صنعتی دکتر ابو کاظمی بهداری ساختمان مخابرات5288 41242 1255 
  فيزيوتراپ آذری بهداری ساختمان مخابرات4156 41243 1256 
  آبدارخانه شيرينعلی زينالی بهداری ساختمان مخابرات3803 41244 1257 
 1258 41245 0    
  اديومتری  بهداری ساختمان مخابرات4236 41246 1259 
  اتاق مشاوره تخصصی  بهداری ساختمان مخابرات4139 41247 1260 

 مسئول آموزش و پژوهش پااليش جواد ملقن زهرا جهانشاهی پااليش پخش3075 41248 1261 
 وپخش منشی

 مسئول آموزش و پژوهش پااليش جواد ملقن زهرا جهانشاهی پااليش پخش4691 41249 1262 
 وپخش منشی

  خدماتی احمد فتحی تاجيک پااليش پخش4713 41250 1263 
  آبدارخانه امرا... کلهر پااليش پخش4414 41251 1264 
  تهويه سيد داود مجتبايی محسن عالی فرزين علی سلمانی پااليش پخش3162 41252 1265 
  کارشناس آموزش احمد مشيری پااليش پخش5088 41253 1266 
  رئيس عمليات انبارداری -ری آقای مردربه انبارهای بازرگانی4124 41254 1267 
  دفتر عمليات انبار داری خانم حدادی انبارهای بازرگانی4100 41255 1268 
  دفتر عمليات انبار داری خانم حدادی انبارهای بازرگانی4102 41256 1269 
  ماشين نويس-بايگانی خانم توکلی انبارهای بازرگانی4572 41257 1270 
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  ماشين نويس-بايگانی خانم توکلی انبارهای بازرگانی4575 41258 1271 
  اموراداری عزت ا... فرهمند انبارهای بازرگانی4105 41259 1272 
  انبار پروژه اسالم رستم زاده انبارهای بازرگانی5116 41260 1273 
  سفارشات حسينعلی آهنگران انبارهای بازرگانی4390 41261 1274 
  سفارشات اسدا... سليمانی انبارهای بازرگانی4047 41262 1275 
  بازرسی انبارها جمشيد يورد خانی انبارهای بازرگانی4462 41263 1276 
  بازرسی انبارها رحمت ا... رسولی انبارهای بازرگانی3198 41264 1277 
  بازرسی انبارها رحمت ا... رسولی- پرويز قلندری انبارهای بازرگانی4121 41265 1278 
  سفارشات قنبر علی لوانی انبارهای بازرگانی4103 41266 1279 
  انبار رسيد و ارسال محمد عبدا... پور انبارهای بازرگانی4472 41267 1280 
 8 انبار رسيد و ارسال- شماره  محمد عبدا... پور انبارهای بازرگانی4473 41268 1281 
 8 انبار رسيد و ارسال- شماره  محمد عبدا... پور انبارهای بازرگانی4110 41269 1282 
  خدمات اداری محمد حسين موالئی انبارهای بازرگانی5390 41270 1283 
  بايگانی راکد رحمت ا... حسن آبادی انبارهای بازرگانی3201 41271 1284 
   فرهاد فرضی انبار بازرگانی0 41272 1285 
  انبار عمومی-سفارشات حسين مومن زاده انبارهای بازرگانی3044 41273 1286 
   اکبری کاالی نفت3421 41274 1287 
    کارگاه راديو - فاکس5225 41275 1288 
    فاکس کارگاه66155225 41275 1289 
  کنترل اسنادوثبت حواله حسين محب علی-فرهاد فرضی انبارهای بازرگانی5500 41276 1290 

 رييس بررسی نيازهاسفارشات حميد رضا امينی ارشاد انبارهای بازرگانی -عمليات کاال4562 41277 1291 
 وکنترل موجودی

  انبار مازاد امير حسين امينی انبارهای بازرگانی4304 41278 1292 
  انبار مازاد محسن نيک منظری- حمزه نصيری انبارهای بازرگانی4369 41279 1293 
  انبار پروژه يدا... شاهسوار انبارهای بازرگانی4377 41280 1294 
  انبار عمومی يدا... شاهسوار انبارهای بازرگانی3422 41281 1295 
 4 انبار عمومی-شماره  سعيد اکبری انبارهای بازرگانی4470 41282 1296 
 4 انبار عمومی- شماره  سعيد اکبری انبارهای بازرگانی4478 41283 1297 
  سفارشات امير حسين عليرضای مجد انبارهای بازرگانی5201 41284 1298 
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 امور اداری-مسئول انبارهای مهدی حسنخانی انبارهای بازرگانی4137 41285 1299 
 عمومی

 رضا فرج ا... زاده- حبيب اله کاظمی- قنبر علی انبارهای بازرگانی4115 41286 1300 
  انبار پروژهسليمانی- مجتبی عرب احمدی- سيد حسين احمدی-

  بازرسی درب خروج ارسالن دوستی انبارهای بازرگانی4326 41287 1301 

 حسن شريفی- احمد گلستانی- سيد حسن شاکر اردکانی- انبارهای بازرگانی4503 41288 1302 
  بازرسی درب خروجشعبان اميان- محمد ميرزاخانی-

  حمل ونقل حميد ضيايی انبارهای بازرگانی4907 41289 1303 
  حمل ونقل فرامرز حسن پور انبارهای بازرگانی4046 41290 1304 
 8 انبار رسيد و ارسال- شماره  تقی امامی ابراهيم باقرلو انبارهای بازرگانی4108 41291 1305 
  نقليه کريم ميرزايی حسن رستمی انبارهای بازرگانی5449 41292 1306 
  تاسيسات-برق مجيد مشهدی تفرشی انبارهای بازرگانی.4231 41293 1307 
  نقليه سيد محمد جالل الدين دانشگر انبارهای بازرگانی4690 41294 1308 
  نقليه محرمعلی پروانه انبارهای بازرگانی4232 41295 1309 
 8 انبار رسيد و ارسال- شماره  مرتضی سيف- عليرضا رستمی انبارهای بازرگانی5378 41296 1310 
  انبار حفاری شمال مجيد خياط زاده- ربيعی- حصاری انبارهای بازرگانی4469 41297 1311 
  نفت و گاز پارس کورجانی انبارهای بازرگانی3894 41298 1312 
  انبار شرکت ملی نفت ايران سيد مهدی حسينی انبارهای بازرگانی3597 41299 1313 

 شبکه های تلفن ری و شهرستانها4444 41300 1314 

 عليرضا قائمی -حجت اهللا حبيبی -علی حسين سپهوند
-عليرضا افکاری عتيق -عباسعلی سعيدفر -سياوش

رئيسی- علی عليزادگان -عبدالحسين عبادی سعيد بهزادنيا
مجتبی کاظم زاده روح ا... ابراهيم بيگی

 رئيس شبکه تلفن ری و شهرستانها
کارشناس ارشد مخابرات کارشناس
مخابرات کارشناس مخابرات تکنسين
ارشد تکنسين انباردار فنی راننده

تکنسين

 

  مسئول حراست فيزيکی آقاجانلو انبارهای بازرگانی4439 41301 1315 
  مسئول حراست انبار بازرگانی ابراهيمی انبارهای بازرگانی4112 41302 1316 
  مسئول حراست انبار بازرگانی ابراهيمی انبارهای بازرگانی4430 41303 1317 
  افسر نگهبانی  حراست درب خروج4590 41304 1318 
  حراست درب خروج  انبارهای بازرگانی4113 41305 1319 
  حراست ريل راه آهن  انبارهای بازرگانی3184 41306 1320 
  حراست انبار شهيد صادقی  انبارهای بازرگانی5155 41307 1321 
  حراست ريل راه آهن  انبارهای بازرگانی4823 41308 1322 
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  حراست برج  انبارهای بازرگانی4525 41309 1323 
  حراست گمرک اختصاصی  انبارهای بازرگانی3893 41310 1324 
  اطاق دوربين  انبارهای بازرگانی3266 41311 1325 
  اداره عمليات کاالی پخش حبيب ا... غالمی- حسين آزادی- نجمه وحيدی عمليات کاال - بازرگانی پخش4718 41312 1326 

 اداره عمليات کاالی پخش دفتر حسين آزادی- حبيب ا... غالمی- نجمه وحيدی عمليات کاال - بازرگانی پخش5060 41313 1327 
 عمليات کاال

 داود اسدی- عزت ا... افکاری غالمرضا پوريوسف عمليات کاال - بازرگانی پخش5216 41314 1328 
  کنترل خروج عمليات کاالمژدهی

 علی نادر پور- علی صادقيان- حسين عاليی- حسين عمليات کاال - بازرگانی پخش4253 41315 1329 
  حراست عمليات کاالاسماعيليان

  آبدارخانه اسماعيل قربانی عمليات کاال - بازرگانی پخش3011 41316 1330 
  تايپيست سهيال لجمير- فرحناز کرمی عمليات کاال - بازرگانی پخش3009 41317 1331 
  واحد مکانيزه سيد حميد قائمی- حجار- دولت آبادی-مومنی- مقرب عمليات کاال - بازرگانی پخش3992 41318 1332 

 مسعود صداقتی- حسين معصومی- حسن احمدوند- وحيد عمليات کاال - بازرگانی پخش3148 41319 1333 
  تاسيسات - خدماتاسحقی

  رستوران رضا تاجيک- عليرضا حيدری- احمد لبکی- مسلم فراش عمليات کاال - بازرگانی پخش3237 41320 1334 
 1335 41321 0    
  انبار قطعات يدکی خليل کارگر عمليات کاال - بازرگانی پخش4709 41322 1336 
  انبار قطعات يدکی خليل کارگراصل- محمد رضا ناصری زاده عمليات کاال - بازرگانی پخش3084 41323 1337 
  انبار قطعات يدکی خليل کارگراصل-محمدرضا ناصری زاده عمليات کاال - بازرگانی پخش4357 41324 1338 
  انبار قطعات يدکی محمد رضا ناصری زاده عمليات کاال - بازرگانی پخش4367 41325 1339 
  تنی-انبار پروژه18000 انبار  اقبال هوائی قوشچی عمليات کاال - بازرگانی پخش5427 41326 1340 

 تنی-انبار پروژه-18000 انبار  مجتبی صفری- اميد مرادی- علی بيات شهبازی-تفکری عمليات کاال - بازرگانی پخش5426 41327 1341 
 سامانه سوخت

  تنی-انبار پروژه18000 انبار  محمد رضا فارسيان- مهدی پيزری عمليات کاال - بازرگانی پخش3594 41328 1342 
  تنی-انبار پروژه18000 انبار  ابوطالب گل آبادی- امير باور صاد عمليات کاال - بازرگانی پخش3593 41329 1343 
  رئيس نصب و اجرای طرحها گودرز صالحی مهنسی و خدمات فنی کابل26 41330 1344 
  رييس کنترل موجودی وسفارشات جمشيد حجراالسودی- زنگنه قاسمی- نيکزاد عمليات کاال - بازرگانی پخش4513 41331 1345 
  رييس واحد تقاضا حسين دولت آبادی عمليات کاال - بازرگانی پخش4732 41332 1346 

 رئيس مهندسی وخدمات فنی شبکه علی آسانگو مهنسی و خدمات فنی کابل3333 41333 1347 
 تلفن
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  رييس واحد تقاضا حسين دولت آبادی عمليات کاال - بازرگانی پخش3927 41334 1348 
  انبار دار ارشد احمد نيکزاد عمليات کاال - بازرگانی پخش4685 41335 1349 
  سفارشات و کنترل موجودی حميدرضا قاسمی عمليات کاال - بازرگانی پخش3070 41336 1350 
  کارمند سفارشات فتح ا... بشردوست- زنگنه قاسمی- حجر االسود- نيکزاد عمليات کاال - بازرگانی پخش3137 41337 1351 
  کارمند سفارشات عليرضا آزادی عمليات کاال - بازرگانی پخش4940 41338 1352 
  کارمند سفارشات رضا مقرب دامانی- حسين مومنی عمليات کاال - بازرگانی پخش3010 41339 1353 

 برآورد بودجه- رييس بودجه و ابوالقاسم گرشاسبی- عبدا...احادی غالمرضا سيف عمليات کاال - بازرگانی پخش3007 41340 1354 
 کنترل اسناد

  رييس رسيد وارسال علی اصغر مالزينلی عمليات کاال - بازرگانی پخش3497 41341 1355 
  کارمند رسيدو ارسال کاال محمود حسينی عمليات کاال - بازرگانی پخش3086 41342 1356 
  کارمندرسيدوارسال کاال داود مهر پرور عمليات کاال - بازرگانی پخش3019 41343 1357 

 محمود حسينی- داود عباسی- احمد نيکزاد- سيد احمد عمليات کاال - بازرگانی پخش5350 41344 1358 
  بسيج امام علی(ع)يثربی

MRS نماينده پيمانکار-واحد نظيفی- نعمتی-کوروش آزادی عمليات کاال - بازرگانی پخش4707 41345 1359 
 رسيدوارسال

 منوچهر اينانلو- محمد علی بازرگان سيد محمد رضا عمليات کاال - بازرگانی پخش4705 41346 1360 
دهقانيان

 رييس انبارهای کاال- تحليل گر
ارشد کنترل موجودی- کارمند اجناس

مازاد
 

  مسئول انبار کاالی مازاد جالل طرح ساز عمليات کاال - بازرگانی پخش3577 41347 1361 
 1362 41348 0    
    کارگاه جوشکاری3121 41349 1363 

 عمليات کاال - بازرگانی پخش انبار5445 41350 1364 
  مسئول انبار اقالم عمومی جمال دارستانی فراهانی- محسن رشيدی علی غفوریاقالم

 HSE کارشناس  عبدا... پير هادی مديريت اکتشاف5385 41351 1365 
  رييس بازرسی انبارها نصرت ا... کريمی مديريت اکتشاف4997 41352 1366 
  بازرس ارشد انبار محمد شمس مديريت اکتشاف4153 41353 1367 
  بازرس انبار محمد رضا قاضی عسگری مديريت اکتشاف3042 41354 1368 
 2 کنترل اسناد محمود اسعدی مديريت اکتشاف4740 41355 1369 

 مسئول دفتر اداره بازرسی انبارها محمدرضا سليمانيان مديريت اکتشاف3401 41356 1370 
 2کنترل اسناد

  بازرسی درب خروج موسی پناهی مديريت اکتشاف3793 41357 1371 
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  بازرسی درب خروج موسی پناهی مديريت اکتشاف5348 41358 1372 

 بازرسی درب خروجی انبار- مجيد يوسفی و محسنی مديريت اکتشاف4134 41359 1373 
 حراست

  حراست درب خروج  مديريت اکتشاف5434 41360 1374 
  حراست درب خروج  مديريت اکتشاف4240 41361 1375 
  دفتر خدمات امير جاللی مديريت اکتشاف3860 41362 1376 

 مديريت اکتشاف3861 41363 1377 

 حبيب رضايی ومحمد صابری وافراسياب محمد حسينی
وحسنعلی قلی زاده وسعيد صابری ورسول خلجی وحسين

صالحی وسهراب گنجی وحسن حاج اسماعيل پور
ومحمدعلی اميرجاللی

  اتاق پرسنل خدمات

 مديريت اکتشاف3847 41364 1378 
 سعيد مقصودی وسيدعليرضاطباطبايی ومسعود کريميان
وحسين دسباز وفضعلی محمودی ومجيدمعدن کنی ومحمد

جوادبلبلی ومحمود دليرسزايی و مرتضی ترک
  انبار دار زمين شناسی

  سرپرست انبارهای زمين شناسی محسن صنيعی مديريت اکتشاف3851 41365 1379 
 1380 41366 0    
 2 انباردار  خاقانی مديريت اکتشاف3846 41367 1381 
  انبار زمين شناسی  مديريت اکتشاف4189 41368 1382 
    انبار آزمايشگاه زمين شناسی4607 41369 1383 
  رييس عمليات انبارداری حبيب ا... خدابنده مديريت اکتشاف4337 41370 1384 
  رئيس امور اداری فرهاد روستايی و حبيب اهللا خدابنده ومحمدعيسی بزرگی مديريت اکتشاف امور اداری4045 41371 1385 
  مسئول رسيد وارسال حميد رضا عبدالرحيم خان مديريت اکتشاف4064 41372 1386 
  کارمند رسيد و ارسال محرم پناهی مديريت اکتشاف4089 41373 1387 
  کارمند رسيد و ارسال داود فالح مديريت اکتشاف0 41374 1388 
  کارمند رسيد و ارسال رسول خلجی مديريت اکتشاف4198 41375 1389 
  انباردار حفاری محمد حسين سعيدی کيا ومرادعلی نجاری و مديريت اکتشاف5456 41376 1390 
  مسئول انبار حفاری اکتشاف نعمت رحمانی وامراله عبادی فر مديريت اکتشاف3068 41377 1391 
  کمک انبار دار حفاری مراد نجاری مديريت اکتشاف4596 41378 1392 
 1 انبار شيميايی -انباردار اسماعيل ايمانی مديريت اکتشاف4551 41379 1393 
  کارمند ثبت اسناد و حواله ها امير حسين عزيزی مديريت اکتشاف4080 41380 1394 
  مسئول ابزار در گردش مهرداد نوری حاجوی وعيسی خادميان مديريت اکتشاف4069 41381 1395 
  مسئول دفتر ابزار در گردش محمد صادق سلمانی مديريت اکتشاف4555 41382 1396 
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  انبار شيميايی -کارگر انبار خاک علی لطف اللهی مديريت اکتشاف4789 41383 1397 
  مسئول انبار عمومی فرهاد جلوه واحمد سلگی مديريت اکتشاف3071 41384 1398 
  رئيس کارگاه ماشا ا... خيرالدين اندازه گيری نفت کشها- کنترل کميت5007 41385 1399 

 تکنسين اندازه گيری نفتکشها استاد سيد مهدی حجازی علی عسگری اندازه گيری نفت کشها- کنترل کميت5002 41386 1400 
 کار وسايل گازسوز

  تکنسين ارشد اندازه گيری نفتکشها عليرضا مجيدی اندازه گيری نفت کشها5483 41387 1401 
  استادکار مکانيک عمومی ابوالقاسم مفيدی اندازه گيری نفت کشها5485 41388 1402 
  کارگاه تعميرات  چاهيمايی3825 41389 1403 
  کارشناس ارشد تست گازکشها رضا زند اندازه گيری نفت کشها3115 41390 1404 
  استاد کار مکانيک عمومی کيومرث رمضانی اندازه گيری نفت کشها4913 41391 1405 
  کارشناس تست گازکشها سيد ماشاا... قاسمی اندازه گيری نفت کشها3116 41392 1406 
  استاد کار مکانيک عمومی فرزانه حسينی رضايی اندازه گيری نفت کشها5484 41393 1407 
  پيمانکار مسعود محرابی اندازه گيری نفت کشها5482 41394 1408 
  حراست اصغری - صمدی - سعيدی اندازه گيری نفت کشها4334 41395 1409 
  مسئول اندازه گيری مخازن رحيم حسين زاده اندازه گيری نفت کشها4311 41396 1410 
  مسئول کنترل سيستمها افشين محجوب اندازه گيری نفت کشها3090 41397 1411 
  کارشناس ارشد کنترل سيستمها علی اصغر قهوه ای اندازه گيری نفت کشها3091 41398 1412 
  کارشناس ارشد مخازن شهباز قاسمی اندازه گيری نفت کشها3324 41399 1413 

 شبکه های تلفن ری و شهرستانها4141 41400 1414 

 عليرضا قائمی حجت اهللا حبيبی علی حسين سپهوند
عليرضا افکاری عتيق عباسعلی سعيدفر سياوش رئيسی
علی عليزادگان عبدالحسين عبادی سعيد بهزادنيا مجتبی

کاظم زاده روح ا... ابراهيم بيگی

 رئيس شبکه تلفن ری و شهرستانها
کارشناس ارشد مخابرات کارشناس
مخابرات کارشناس مخابرات تکنسين
ارشد تکنسين انباردار فنی راننده

تکنسين

 

  اطالعات حراست  حراست سابق پژوهشگاه نفت4393 41401 1415 
 1416 41402 4447    
   تلفنخانه نفت بهران تلفنخانه4840 41403 1417 
 1418 41404 0    
  اطالعات حراست  حراست سابق پژوهشگاه نفت4425 41405 1419 
  سر شيفت  حراست سابق پژوهشگاه نفت4686 41406 1420 
  پست سوزنبانی  حراست سابق پژوهشگاه نفت3180 41407 1421 
  کانکس راه آهن  حراست4730 41408 1422 
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  درب وروديه نقليه  حراست سابق پژوهشگاه نفت3151 41409 1423 
  آسايشگاه حراست  حراست سابق پژوهشگاه نفت4642 41410 1424 
  رئيس تاسيسات مهدی نعمت ا... تنی18000 گاز 4286 41411 1425 
  رئيس نوبتکاری نوری شيرازی صالحی امامی تنی- باسکول18000 گاز 4579 41412 1426 
  کامپيوتر خزاعی تنی18000 گاز 3336 41413 1427 
  بسيج مجيد رمضانی تنی18000 گاز 3339 41414 1428 
  رئيس مهندسی اکبر فرهود تنی18000 گاز 3341 41415 1429 
  بازرسی درب وروی  تنی18000 گاز 4118 41416 1430 
  حراست درب ورود وخروج  تنی18000 گاز 4993 41417 1431 
  حراست درب ورود وخروج  تنی18000 گاز 4720 41418 1432 
  اتاق دوربين  تنی18000 گاز 3768 41419 1433 
  اتاق دوربين  تنی18000 گاز 3334 41420 1434 
  اتاق دوربين  تنی18000 گاز 3326 41421 1435 
  زير بارگيری  تنی18000 گاز 4825 41422 1436 
  زير بارگيری  تنی18000 گاز 5347 41423 1437 
  زير بارگيری  تنی18000 گاز 3340 41424 1438 
  پيگيری کمالو تنی18000 گاز 4914 41425 1439 
  آمار و اطالعات رضايی- موسوی تنی18000 گاز 5107 41426 1440 
  آبدارخانه  تنی18000 گاز 3337 41427 1441 
  سه راه حراست  تنی18000 گاز 4576 41428 1442 
  رستوران  تنی18000 گاز 4650 41429 1443 
  رئيس کارگاه مرکزی مخابرات عليرضا مقدم گارگاه مخابرات5452 41430 1444 
  رئيس کارگاه مرکزی مخابرات عليرضا مقدم گارگاه مخابرات3300 41431 1445 
  مهندس تعميرات موبليفون مهران ارجمند نيا گارگاه مخابرات4640 41432 1446 
 1447 41433     
   فکس-آقای صفا کارگاه مخابرات0 41433 1448 
  تکنسين تعميرات شبکه تلفن احسان ا... جاللی گارگاه مخابرات4767 41434 1449 
  تکنسين ارشد تعميرات ونگهداری غالمرضا جندقيان گارگاه مخابرات4640 41435 1450 

 رئيس تعميرات مخابرات نوری / داود حبيبی گارگاه مخابرات4117 41436 1451 
 مايکرويو
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 تکنسين ارشد تعميرات دستگاههای جهانگير خادم شريف گارگاه مخابرات5435 41437 1452 
 صوتی

   مهندس خراسانی کارگاه راديو2829 41438 1453 

 رئيس تعميرات دستگاه های ثابت محمد رضا خراسانی گارگاه مخابرات3350 41438 1454 
 وسيار

   مهندس رمضانی کارگاه راديو5702 41439 1455 
  رئيس عمليات انبار محمد رمضانی گارگاه مخابرات4762 41439 1456 
  رئيس نصب و اجرای طرحها گودرز صالحی مهنسی و خدمات فنی کابل5999 41440 1457 
 1458 41441 0    
  مسئول دفتر علی روستائی گارگاه مخابرات4763 41442 1459 
  کارمند انبار رحيم رضا دوست گارگاه مخابرات5231 41443 1460 
  تکنسين ارشد مخابرات عليرضا ايوبی مهنسی و خدمات فنی کابل4400 41444 1461 
  تکنسين تعميرات فاکس عباس رضايی صائب-صالحی گارگاه مخابرات4459 41445 1462 
    کارگاه مخابرات4934 41446 1463 
  تکنسين تعميرات شبکه تلفن رضا شياسی گارگاه مخابرات5493 41447 1464 
   مهندس صداقتی کارگاه راديو3350 41448 1465 

 مهندس ارشد تعميرات مخابرات حميد صداقتی گارگاه مخابرات5480 41448 1466 
 نوری

  تکنسين تعميرات شبکه تلفن غالمحسين افضلی آرام گارگاه مخابرات3832 41449 1467 
  تکنسين ارشد راديو ماکس سعيد برزيده کارگاه مخابرات4298 41450 1468 
  راننده نريمان تاشا گارگاه مخابرات4564 41451 1469 
  تکنسين تعميرات موبليفون محمود مهدی علی آبادی گارگاه مخابرات4761 41452 1470 

 عمليات نفت مرکزی -روبروی انبار4120 41453 1471 
  رئيس اداره عمليات علی محمد حافظیبازرگانی

 عمليات نفت مرکزی -روبروی انبار3687 41454 1472 
  مسئول دفتر سمانه اميرنيابازرگانی

 1473 41455 0    

 عمليات نفت مرکزی -روبروی انبار3203 41456 1474 
  مسئول تغذيه سيستم فريبرز حسينیبازرگانی

 عمليات نفت مرکزی -روبروی انبار4256 41457 1475 
  مسئول حسابداری عيسی نعمت زادهبازرگانی
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 عمليات نفت مرکزی -روبروی انبار4877 41458 1476 
  مسئول مواد گل کاظم تفتازانیبازرگانی

 عمليات نفت مرکزی -روبروی انبار3175 41459 1477 
   محسن احمدنژاد توحيد فضل زاده جعفر مروتی املشبازرگانی

 عمليات نفت مرکزی -روبروی انبار3105 41460 1478 
  آبدارخانه يوسف رمضانی حصارلوبازرگانی

 عمليات نفت مرکزی -روبروی انبار4165 41461 1479 
  مسئول بايگانی محمد صادق خالصیبازرگانی

 عمليات نفت مرکزی-روبروی انبار3072 41462 1480 
  انبار دار محمد مردانیبازرگانی

 عمليات نفت مرکزی -روبروی انبار4192 41463 1481 
  مسئول کاالی مازاد علی سليمانیبازرگانی

 عمليات نفت مرکزی -روبروی انبار4381 41464 1482 
  سرپرست خدمات عبدا... سليمانیبازرگانی

 عمليات نفت مرکزی-روبروی انبار3200 41465 1483 
  سرپرست خدمات عبدا... سليمانیبازرگانی

  رئيس مراکز انتقال نفت خام ری عليرضا نورمحمدی منطقه تهران -تلمبه خانه نفت خام5161 41466 1484 
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