
 داخلی مستقیم سمت  نام و نام خانوادگی 

 دفتر شهردار

 302-101 6501717-6501616 دفتر شهردار معماریانآقای -بذرگرآقای 

 132 - قائم مقام طالبیآقای 

 143-144 - روابط عمومی مسئول خانم فروزانی

 143-144 - مسئول فرهنگی  آقای زجاجی 

 فنیدفتر 

 200 6501040 فنیمعاون  بهرامی نژادآقای 

 125 6501050 فنیدفتردار معاون  محمدیآقای 

 124 *** رئیس فنی خانم اسکندری

    

 بازرسی -کامپیوتر -امور اداری 

 6501919 برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی نریمانیآقای 
119 

 36501919 برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی خانم ملک سعیدی -آقای عابدی

 123 6501212 حراست شریفی رادآقای 

 130 *** بازرسی کشاورز دوست آقای

 127 *** واحد کامپیوتر نژادآقای سبحانی 

 165 *** واحد کامپیوتر آقای مرحمتی

 اقتصادی –واحد مالی 

 106 6502121 اقتصادی رئیس مالی و آقای وفامند

 108 *** سرمایه گذاری آقای اسفندیاری

 133 *** )ممیزی ( شاهپرست آقای بیات

 *** و مغایرت بانکی صدور چک آقای عسکری
107 

 *** کارشناس مالی  آقای حیدری 

 *** کارپرداز خانیآقای 
118 

 *** حقوق و دستمزد)مالی( -امور قراردادها خانم صبوری

 115 *** تنظیم اسناد خانم  مرادی
 *** کارشناس مالی خانم ذوالفقاری

 180 *** کارپردازی کریم نسبآقای 

 دبیرخانه و ماشین نویسی

 128 *** دبیرخانه نجمی -ملکیها خانم 

 109 *** ماشین نویسی *****خانم  – خانم رحیمی

 واحد حقوقی و امالک

 160 6501020 حقوقی رئیس صادقیآقای 

 163 6501030 رئیس امالک خانم شیرازی

 169 *** کارشناس حقوقی آقای رسولی کیا

 *** کارشناس حقوقی آقای یزدانی

 *** کارشناس  امالک خانم نظری 168

 *** بایگان امالک آقای انصاری

 164 *** شناس امالکارک خانم نادری پور



 168 *** متصدی حقوقی  خانم منوچهری

 فنی و شهرسازیواحد 

 *** کارشناس فنی خانم صمیمی
175 

 *** شهرساز خانم پور حمزه

 176 *** شهرساز خانم حسینی

 *** کارشناس کمتیه وصول مطالبات خانم حیدری
177 

 *** شهرساز خانم حامدی -خانم زحمتکشان

 135 ***  دفتردار فنی –توسعه معابر   نامداریآقای -آقای ابراهیمی

 138 *** کارشناس فنی-GISمسئول  آقای زارع -آقای حسین زاده

  *** شهرساز  آقای زارعی 

 در آمدواحد 

 162 6501313 رئیس درآمد سلیمانیآقای 

 161 *** کمیسیون ماده صد قاسمیآقای 

 *** کمیسیون ماده صد خانم پاسیار
126 

 *** کمیسیون ماده صد خانم سعادت

 172 *** میسیون معماریک خانم صبوری

 174 *** معماریکمیسیون کارشناس  یحیی رضایی -آقای گلخندان

 رستگارآقای  –خانم سلطانی 
 )محاسب عوارض (درآمدکارشناس 

 ) تقسط چک و مغایرت بانکی (
*** 159 

 145 *** کارشناس درآمد –کارشناس وصول مطالبات  بیات پور–آقای کاتبی

 152 *** درآمد )محاسب ( -راهبرسیستم -اصناف نعیم زاده -آقایان رئیسی
 149 *** محاسب عوارض  -آقای سیامک محمدی

 مردم یار –روابط عمومی 

 139 *** مردم یار خبیریآقای 

 183 *** وصول مطالبات (مسئول ) عبدالمجیدخانیآقای 

 واحد ساختمان اجرائی

 ***  معاون خدمات شهری آقای معمارصادقی 

 *** 6223347 فضای سبزمسئول  فریدون رحیمیآقای 

 *** 36123538-6223349 تاسیساتمسئول  محمدمهدی رحیمیآقای 

62116503 تخلفاتمسئول  صادقیآقای   *** 

 *** 36500330 امور شهرمسئول  محمدمهدی رحیمیآقای 

62233463 عمرانمسئول  تدینی نژادآقای   *** 

 *** 36712806 سد معبرمسئول  راهپیماآقای 

 متفرقه 

 179-167 *** بایگانی درآمد آقای علی مراد مرادی

 114 *** موتوریرئیس  باقریآقای 

 *** 6501818 فاکس دفتر شهردار فاکس دفتر شهردار

 *** 6501515-6501818 فاکس شهردار فاکس شهردار

 *** 36224606 مرکز پیام مرکز پیام

 *** 6501100-6501010 تلفن خانه تلفن خانه

 


