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 حراست مديريت     ٣٦٤                   خانم سليميان  

٣٨٢٥٨٠٣٨ 
 ٣٣٠ آقاي انوري 

 ٣٣١  يمي خانم كر
  ٣٣٣   دهقانپورآقاي 

  ٣١٢   خانم فاخرزاد
  ٢٥٧   آقاي كوهي

 ١١١-١١٢      نگهباني
 ٤٠٦  نگهباني انبار 

  نكهباني تصفيه خانه
  ٨٤٥٣    نگهباني چهارراه معلم

١٨٦  
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  معاونت طرح و توسعه 
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 ٣٥٠   ارميآقاي 
 ٣٥١  ي صفريآقا -دفتر
 ٣٥٢ صادقي نيا آقاي
 ٣٥٣ محجوبيآقاي 

 ٣٥٤  آقاي عالمي
 ٣٥٧  آقاي كاوه   

 ٣٦٠   اعرابي آقاي 
 ٣٨٤ فاطمي پورآقاي 
  ٣٦١  احراميانآقاي 

 ٣٧٠ آقاي خليلي
 ٣٦٥   علي نژاد آقاي 

 ٣٦٧  آقاي كوشا
 ٣٦٨ آقاي پورميرزائي

 ٣٦٩  آقاي پژوفر
  ٣١٦   آقاي گلستاني

  ٣١٧   انم انتظاريخ
  ٣٢٧   آقاي روزگار 

  ٣٥٥   آقاي شرف الاسلامي
  ٤٥٠   باقريمحمدحسين آقاي 

  ٤٥٩  آقاي گروسي پرور
 ٣٧٠ تله متري
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 ٣٨٦ ن حاجي آبادمخز
  ٣٨٧  مخزن زين آباد

  ٣٨٨  مخزن سفيدكوه
 


