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شهردار منطقه
بهمن نوری
قائم مقام
حمیدرضارشیدفرخ آبادی
مشاور شهردار و مدیر دفتر شهردار

رئیس اداره حقوقی و تنظیم
قراردادها
حسین عباسی

رضا علیپور

رئیس روابط عمومی

مسئول واحد امالک و مستغالت

آزاده تاج علی

حمیدرضا کسرائی

سرپرست دبیرخانه

دبیر ستاد مدیریت بحران و
پدافند غیر عامل
اکبر صادق بیگی

مائده اسحاقی

سرپرست معاونت خدمات
شهری و محیط زیست
ناصر رضا پور

سرپرست قسمت
فضای سبز
تورج خسروداد

مسئول واحد
نگهداری مسیلها
امید حسن کاری
رییس اداره
زیباسازی
بابک منوچهری

رییس قسمت خدمات
شهری
سیدآقاجان هاشمی

معاون توسعه منابع انسانی

کارشناس مسئول
امور رفاهی
بنفشه ایمانی
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معاون امور اجتماعی و فرهنگی

معاون برنامه ریزی و توسعه
شهری
علیرضا گل نظری

وحید روخ دوست

رییس امور اداری
و کارگزینی
علی خورشیدی

رئیس اداره
تشکیالت و بهبود
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جعفر شعبانی نژاد
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معاون مالی و اقتصاد
شهری

سعید شریفی

رییس اداره فناوری
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مسئول بیسیم
سید علی مهرنیا

سرپرست اداره
فرهنگی
محمدرضا
مالشاهی

رییس اداره ورزش
و سالمت

رییس اداره پایش و
ارزیابی عملکرد
صهبا گلچین فر

محسن نوروزی

فرید قلعه دار

امیر بیگ محمدی

رئیس اداره شهرسازی
یاسر خانجانی

رئیس اداره برنامه ریزی،
مالی و اداری
سعیده صادقی افجه

شهردار شب
بهروز پاشایی

مهران ماندگار

حامد میرزابیگی

رییس اداره فنی
مهندسی
محمود جالینوسی

رئیس اداره حمل و
نقل عمومی

رئیس اداره نظارت
و اجرا
مهدی حاتمی

رئیس واحد نظارت
فنی
نیره گودرزی

رئیس واحد رسیدگی
فنی
محسن زیارتی

رییس اداره اجتماعی و
فرهنگی
جعفر مرادی

رییس اداره عمران و
ترافیک
وحید کاظم نژاد

معاون ناحیه1
احسان فرخی

شهردار ناحیه 2
حسین زیدی

شهردار شب
علی اکبر حقیقت

شهردار ناحیه 3
بهرام مظفری پور

رییس اداره اجتماعی و
فرهنگی
هادی علی بخشی

رئیس اداره شهرسازی
مهدی معینی

رییس اداره عمران و
ترافیک
سجاد نوری زاده

رئیس اداره برنامه ریزی،
مالی و اداری
طاهره خانی

معاون ناحیه 2
رامین حالج

شهردار شب
جالل آقا برار زاده

رئیس واحد توسعه
ونگهداشت معابر
مهران میرزایی
سرپرست واحد امور
قراردادها و کنترل
پروژه
علی سبحانی

عباس کیانی

رئیس واحد توسعه و مسئول واحد راهنما
و پیگیری امور
نگهداشت فنی
مراجعین شهرسازی
رحمان محمدی
رییس واحد توسعه
شهری و زیر ساخت
ها
محمدمحمدخانی
سرپرست واحد توسعه
ونگهداشت ابنیه فنی
امیر هوشنگ حسنعلی

رییس قسمت صدور
پروانه
فرهاد رضائی

مسئول طرح های
تفصیلی)معمار(
ابوالفضل بهرامی

شقایق بیداری

رئیس اداره امور شهری و
محیط زیست
محمد زندیانی

رییس اداره دفتر فنی
علیرضا شیر محمد
کریمی

عباس هراتی

کارشناس مسئول امور
سرمایه گذاری و
مشارکتهای مردمی
سعید عبدی

شهردار ناحیه1
محمدرضا سلطانی نژاد

رئیس اداره امور شهری و
محیط زیست
اصغر مشعشعی

مسئول واحد
تدارکات و پشتیبانی
محمدرضا عباسی
مسئول واحد
بهای واحد تمام
شده
سمیه نایب قلی

سرپرست اداره
در آ م د
ایمان میرزایی

رییس اداره امور
آسیبهای اجتماعی

مسئول امور
بانوان

معاون حمل و نقل و ترافیک

محمد بهروز
رییس اداره
حسابداری

معاونت فنی و عمرانی

معاون شهرسازی و
معماری

شهردار شب
احمد بیات احمدی

رئیس اداره امور شهری و
محیط زیست
مهرداد کیایی

رییس اداره اجتماعی و
فرهنگی
سهراب رستمی

رییس اداره شهرسازی
هومن امینی

رئیس اداره عمران و
ترافیک
-------------

رئیس اداره برنامه ریزی،
مالی و اداری
بابک شجاعی

معاون ناحیه 3
کاظم رحیمی

شهردار شب
حیدر مدنی

سرپرست شهردار شب
حمیدرضا بهلوری

شهردار شب
سعید ضیغمی

رییس قسمت بازرسی و
نظارت فنی
محمد ولی زاده
رییس قسمت بازدید
حسین عزیزی
رئیس اداره اجرای
احکام
عبدالرضا باقری

