شماره تلفن دفتر و همراه مسئولین سازمان
نام ونام خانوادگی

سمت

همراه

دفتر

داخلی

روح اله ولدبیگی

مسئول حوزه نمایندگی

90799521190

22223977

902-902

محمدعلی اقدسی

معاون تولیدات گیاهی

90737272992

22223979

995-907

مجتبی شیرخانی

معاون تولیدات دامی

90732278090

22225339

رضا درویشی

معاون منابع انسانی

90733272981

22223979-22225729

927

همایون مظاهری

معاون برنامه ریزی

90731279597

22225199

989

محسن گلشنی

مدیرهماهنگی ترویج

90732228739

22229793

رحمت ابراهیمی

مدیرارزیابی وعملکرد

90733295290

22288023

سهراب پسندیده

مدیر صنایع کشاورزی

90792922739

22222797

احمد رحیم زاده

مدیرمرکز آموزش

90732229223

22229772

عسگرجوزیان

مدیر مرکز تحقیقات

90732279275

22227921

شاهنور اولاد

مدیرحوه ریاست

90732272078

22252382

909

محمد ربیع جهانگیری

اداره روابط عمومی

90732297252

22229029

229

علی علائی

مدیر حراست

90733290299

22229115

970-999

یاسین علی حسینی

مدیراموراراضی

90733291535

22992297

اسماعیل گوهری

مدیرآب وخاک

90732272239

22229959

229

غلام رحیمی

مدیرامورمالی

90733279500

22225719

992

طالب مرادی

مدیراموراداری

90732221335

22225729

929

علی لطفی

مدیر نوسازی وتحول اداری

90733277109

22221999

978

اکبر نصری

اداره حقوقی

90732272599

22229993

228

لطیف زارعی

رئیس مکانیزاسیون

90732228993

22229772

903

محمد پورسیابیدی

پشتیبانی اموردام

90735771799

29999788

درخشنده رحیمی

صندوق توسعه

90737279700

258

همت یعقوبی

مدیر گزینش

90733272778

22222192

299

حشمت الله زرین جوب

مدیر زراعت

90733298571

22221909

921

بابک افراز

مدیرباغبانی

90732222702

22227000

905

سیامک بیگی

مدیرحفظ نباتات

90732272192

22225779

953

بهنام فرخ زاد

مدیر امور طیور

22288572

22288572

رضا سلیمانی

مدیرامورآبزیان

90733279819

قاسم رستمی زاد

مدیراموردام

90733295909

رضا نادعلی

مشاوررئیس سازمان

90732277297

دکتر امیداور

رئیس نظام دامپزشکی

90733279919

29925380

حسن قیطاسی

مدیرپشتیبانی

90733270175

22257825

علی اکبری

رئیس ایثارگران

90732279921

محمدرضا تام

مدیرصدورمجوزها وپروانه ها

90737272557

حمید نادری

مدیربرنامه وبودجه

90733272991

علی فاضلی

امورقراردادها وپیمان

90733292955

22227092

علی شکری

اداره تنظیم بازار

90733298807

22259321

جمال یاسمی

اداره آمار

90732225270

22223979

عبدالله چگینی

اداره تدارکات

90732272911

22229955

225

حمید گلمرادی

اداره ساختمان

90733279712

22252999

299

عبدالله مهدیه

اداره نقیله

90733229035

-

237

محسن شوکتیان

اداره خدمات

90732228512

22222199

211

طیارفیلی

مدیر شهرستان دره شهر

90732222183

25999858

اقبال گراوند

مدیرشهرستان چرداول

90733270989

22999219

احمد محمدی

مدیرشهرستان سیروان

90732297927

22192928-2559

حسن مرادی

مدیرشهرستان مهران

-

22399229

حیدرعلی حسینی

مدیرشهرستان ملکشاهی

90733271791

22359899

عباس پیری

مدیرشهرستان آبدانان

902737279130

22899970

شریف خدامرادی

مدیر شهرستان ایلام

90732277913

22229958

عباس سرتنگی

مدیرشهرستان ایوان

90732299252

22929990

عباس احمدی

مدیرشهرستان دهلران

90733275599

22192902

حسن زینی وند

مدیرشهرستان بدره

90733299231

25199593

رضا احمدی

مدیرکل منابع طبیعی

90737279505

29991991

992
939

22222229
229

وهاب پیرانی

مدیرکل دامپزشکی

90737275981

22225803

علی سلیمی

مدیرامورعشایری

90737272981

29999922

همایون کریمی

مدیرسازمان تعاون روستایی

90732270952

29993792

آیت جمالی

مدیرشرکت خدمات حمایتی

90732272898

22223559

محمد رضا سلیمانی

مدیرعامل جهاد نصر

90737277238

29993099-7

عزت الله اکبرزاده

رئیس نظام مهندسی

90732299150

22223993

-

بانک کشاورزی شعبه سازمان

22283997

22221259

سلیمان پور

اداره غله

90732277927

29992899

29921259

